DPFC Summer 2021
DPFC blijft open gedurende de zomervakantie!
Niemand hoeft het dans & sport plezier te missen!
Rotterdam 2 Juli 2021
Hallo DPFC vrienden,
Dankzij het hoge aantal vaccinaties in NL gaan wij met elkaar de goede kant op richting meer vrijheid. Het is
dan ook fantastisch om te mogen melden dat ook DPFC de Corona maatregelen langzaam gaat afbouwen.
De mondkapjes plicht is inmiddels verdwenen, de receptie is weer open voor een drankje en ouders mogen
weer binnen wachten op de kinderen. Ook het eenrichtingsverkeer in DPFC gaan wij langzaam afbouwen
zodat iedereen ons centrum weer via de voordeur kan verlaten. Alleen bij grote drukte blijft de achteruitgang
open zodat iedereen met inachtneming van de 1,5 meter zich veilig door DPFC kan bewegen.
DPFC blijft open gedurende de zomervakantie met een speciaal zomerrooster.
Dit rooster is te vinden op onze website www.dpfc.nl

DPFC Zomerrooster gedurende de periode
19 Juli t/m 29 Augustus 2021
Vrienden & vriendinnen mogen meekomen naar de lessen voor een gratis proefles. Wel graag eerst
aanmelden bij de receptie bij binnenkomst of voor Nesselande telefonisch aanmelden via 010-4557995!
ACTIE; Gedurende de maanden Juli & Augustus 100% korting op het inschrijfgeld!
Vanaf maandag 30 Augustus 2021 hanteren wij weer de normale openingstijden & zullen wij van start gaan
met een NIEUW uitgebreid groepslessen rooster.
Voor overige informatie kunt u terecht bij ons receptie personeel of telefonisch 010-4557995 of per mail
informatie@dpfc.nl

• Uiteraard blijft de maatregel “heb je klachten = blijf thuis” van toepassing.
Kom niet naar DPFC als je klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
• 17+ leden houden 1,5 meter afstand van elkaar tijdens de trainingen, maar ook in de receptie en gangen.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst in DPFC.
• Bij binnenkomst altijd inchecken bij de receptie i.v.m. de registratieplicht.
• Sporters trainen op een EIGEN meegenomen oefenmat. Vergeet ook uw handdoek niet!

Een hele fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team DPFC

Vacature
Ben je op zoek naar een flexibele part time baan?
Dan is dit iets voor jou!
DPFC is op zoek naar een interieurverzorgster voor 2 tot 3 uur
per dag van maandag t/m vrijdag en/of in de weekenden.
Werktijden zijn bespreekbaar. Start werkzaamheden vanaf
Augustus of September.
Bij interesse graag mailen naar sylvia@dpfc.nl

DPFC ( hoofdvestiging) Kromhoutstraat 13
3067 AE Rotterdam Prins Alexanderpolder
Contact; 010-4557995
Mail; informatie@dpfc.nl
DPFCNesselande Groeneweg 34B
3059 LC Rotterdam Nesselande
Website; https://www.dpfc.nl/
YouTube; https://www.youtube.com/user/SylviaDPFC/videos
TikTok; https://www.tiktok.com/@dpfc
Facebook; https://www.facebook.com/DPFCRotterdam/
Facebook Nesselande; https://www.facebook.com/dpfcnesselande/
Instagram; https://www.instagram.com/dpfc_health_fit_dance/
Instagram Nesselande; https://www.instagram.com/dpfcnesselande/

