
 
 
 

                                                                                                                               Rotterdam 16 Januari 2022     
 
Hallo DPFC vrienden, 
 
Allereerst wensen wij iedereen een sportief, dansant & vooral een gezond en gelukkig nieuwjaar 2022! 
Wat een fantastisch nieuws tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag, DPFC mag weer volledig open! 
We mogen weer! Gelukkiger kun je ons niet maken! Wat een goed besluit! Sport & dans = Essentieel! 
 
Ons team is direct gestart met het maken van een nieuw groepslessen rooster voor iedereen. Met weer veel 
meer mogelijkheden van jong tot oud op verschillende dagen en tijden. Ook hebben wij een aantal nieuwe 
lessen toegevoegd en zijn sommige lestijden iets aangepast. Check ons nieuwe lesrooster daarom goed 
alvorens naar de les te komen. Wij hebben enorm ons best gedaan om er weer een mooie start van te maken. 
 
Zie ons nieuwe lesroosters online op onze website www.dpfc.nl of via onderstaande linkjes; 
 
 
Los van deze feestelijke heropening willen wij iedereen vragen rekening te houden met de bekende 
veiligheidsmaatregelen en vragen wij begrip voor het feit dat het grote aantal besmettingen en de 
quarantaineregels de komende weken kunnen leiden tot uitval van ons personeel. Dit maakt het soms 
onmogelijk om lessen op korte termijn op te vullen. Door overmacht kan dit dan ook soms leiden tot  
uitval van lessen. Desalniettemin starten wij vol goede moed aan onze heropening en verheugen wij ons  
iedereen weer te mogen ontvangen in ons sport en dans centrum. 
 
De belangrijkste extra maatregelen; 
 
Bij binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig vanaf 18 jaar. 
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst, in de kleedkamers, receptie en wandelgangen. 
 
Probeer zoveel mogelijk 1,5 afstand te bewaren en desinfecteer of was de handen zo vaak mogelijk 
 
Voor overige vragen kunt u terecht bij ons receptie personeel telefonisch 010-4557995  
of per mail informatie@dpfc.nl 
 

 

Tot snel in ons sport & dans centrum! 
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