Herfstdip
De dagen worden korter, de temperatuur daalt en het landschap wordt langzaamaan minder
groen door de vallende blaadjes. De herfst is weer bijna in aantocht. In hoeverre bent u het
(on)eens met de volgende stelling?

1 “Ik zie op tegen de herfst”
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Na wat wij hebben meegemaakt ben ik nu extra voorzichtig en ga 's avonds niet
meer de deur uit, sluit alles goed af en rolluiken dicht (ook overdag op kierstand
als ik weg moet)
Ik hou van alle seizoenen.
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De herfst is mijn seizoen, dan volgen de lente, de winter en de zomer.
Herfst is de mooiste tijd van de natuur, Ga eens wandelen door de natuur en
geniet van alle kleuren

Weet niet



Dit soort onzin vragen hoort hier niet thuis, heeft niets met mijn wijk te maken

1.1 Kunt u dit kort toelichten?










Alle getijden zijn mooi.
Alle jaargetijden hebben hun voor- en nadelen
Allen jaargetijden hebben hun posieve eigenschappen
Als de bladeren vallen en de dagen weer korten is het in huis altijd lekker warm, zeer knus.
Behalve de kortere dagen vind ik de hefst wel mooi
Belachelijke vraag
Ben een zomermens en ben graag buiten
Ben extra veel binnenshuis gebonden wegens gezondheid
Bladeren vallen. Meer vrij zicht.


















































Brengt binnen ook gezelligheid mee de langere donkere avonden.
Criminelen zijn dan extra actief
Dat heeft ook zn charme
De dagen zijn weer korter en de temperatuur daalt
De herfst is een fijne tijd om buiten te zijn
De herfst is een meer dan prachtig seizoen in het jaar.
De herfst is een van de 4 jaargetijden. En daar kun je ook van genieten.
De herfst is heerlijk
De herfst is mijn seizoen, altijd geweest.
De herfst is prachtig
De natuur doet een mens ontspannen
Depressief weer. Korte dagen.
Dit is niet te voorkomen en hoort bij de natuur.
Dit is toch normaal
Donkere dagen vind ik depressiviteit bevorderen
Een mooie en leuke tijd
Een nieuw jaargetijde nieuwe uitdagingen
Elk jaargetij heeft zijn charme
Elk jaargetijde heeft zijn charme
Elk jaargetijde heeft zo zijn charmes.
Elk seizoen heeft zijn charme
Elk seizoen heeft zijn charmes
Elkm jaargetijde heeft zijn charme
Er is vaak zonlicht; je moet het allen willen zien
Geen insecten
Geen last van
Geen last van.
Geen probleem mee
Genieten van de mooie kleuren in de natuur
Gewoon seizoen
Gewoon, ik zie er niet tegen op.
Gezellig nog niet extreem koud, maar ook geen zomerhitte, mooie natuur
Grijze luchten en veel regen
Heb ik geen last van
Heb ik geen verdere gedachtes bij
Heeft ook zijn mooie kanten
Heerlijk vier seizoenen
Herfst heeft een mooi kleurenspel
Herfst heeft net als de andere jaargetijden zijn charme.
Herfst heeft ook zijn charme
Herfst is een mooie tijd van het jaar
Herfst is mooi. Masr dan komt een donkere tijd aan
Het begin van de herfst betekent het einde van de zomer, een jaargetijde dat ik fijner vind
vanwege de langere dagen en vaak beter weer.
Het heeft niet veel nut om er tegenop te zien.
Het hoort bij de jaargetijden
Het word weer vroeger donker, en de kou steekt weer de kou op. Maar verder......?
Hoort bij het leven in Nederland.
Hoort bij het nederland















































Hou van alle seizoenen
Hou van licht, zon, watmte
Houden van de afwisseling van de seizoenen
Ie der jaargetijde is mooi
Ieder jaargetijde heeft zijn charme (2x)
Ieder jaargetijde heeft zijn charmes
Ieder jaargetijde heeft zijn mooie kanten
Ieder seizoen heeft wel iets leuks
Ieder seizoen heeft zijn charme
Ieder seizoen heeft zijn mooie kanten leef vandaag en geniet van het leven is beter dan dipjes
Ieder seizoen heeft zijn waarde, ook de herfst met de mooie bladeren en af en toe mooi weer.
Ieder tijd heeft zijn charme
Iedere jaar getijden heeft wel wat.
Iedere tijd heeft zijn charme alleen de gemeente doet NIETS aan overlast van bladeren (die dan
weer zorgen voor verstopte kolken) en wateroverlast in onze straat.
Ik ben een zomer mens, de herfst is zo somber
Ik ben kou-kleum en voel me door de kou/regen/wind/donkerte moe, lusteloos, verkrampt,
down
Ik ben meer een zomertype
Ik heb liever lang daglicht
Ik hou niet van regen, maar zie er ook weer niet tegen op
Ik hou van alle seizoenen
Ik hou vd herfst
Ik houvast alle seizoenen, ook van de herfst. Kleur van bladeren, wind, donkere avonden lekker
binnen
Ik sta altijd positief in het leven en heb nauwelijks last van weersinvloeden
Ik vind alle seizoenen iets hebben
Ik vind de afwisseling van de seizoenen fijn
Ik vind de herfst het mooiste jaargetijde
Ik vind de herfst ook charmant.
Ik vindt de herfst ook wat hebben ,mooi
Ik vindt herfst het mooiste jaargetijde
Ik zie vooral op tegen de kou die komen gaat.
Ik zit lekker in mijn vel
Is een jaargetijde en heeft ook zijn charme
Is prima de herfst
Is toch normaal
Je kunt het toch niet tegenhouden
Kan mij voorstellen dat er mensen zijn die hier tegenop kijken, ik heb daar geen last van.
Kan ook van dit jaargetijde genieten. Wel last van veel onverlichte paden met dicht groen
waardoor er een onveilig gevoel ontstaat als je in het donker over straat loopt
Koud en korte dagen
Koud en nat
Koud nat en donker
Lange donkere dagen; wintertijd
Lente en zomermaanden hebben mijn voorkeur echter de herfst heeft ook zijn charmes
Leuk seizoen,ieder seizoen heeft zijn charmes
Minder mooi weer
Mooi jaargetijde









































Mooi jaargetijde.
Mooi seizoen
Mooie natuur
Mooie tijd
Mooie tijd van het jaar, met de bomen die verkleuren.
Mooiste seizoen van het jaar
Mooiste tijd van het jaar om te fotograferen
Nee, lijkt me duidelijk
Neen
Niet meer zoveel naar buiten
Nvt
Ook een mooi seizoen.
Overlaat van bladeren. De gemeente kan dit beter aanpakken.
Periode van herfst tot lente duurt te lang.
Regen kou
Sfeer op straat is minder en droeviger
Simpel, ik zie er niet tegenop
Slecht weer!
Somber weer, bladeren vallen
Standaard seizoenen
Tijd van binnenzitten
Vallen van de bladeren
Van de herfst kleuren wordt je juist opgewekt en geeft je energie
Veel mensen depreciëren
Verschil in seizoenen vind ik mooi
Vindt het wel gezellig
Vroeg donker
Vroeg donker / regen etc.
Waar moet ik tegenop zien
Waarom de herfst ??
Waarom?
Waarom? Herfst is een onlosmakelijk onderdeel van de wisseling der seizoenen van de wise van
de j cyclop
Weert is erg mooi in de herfst, gezellig seizoen.
Welk seizoen heeft zijn charme
Wisselende jaargetijden zijn mooi. Elke tijd heeft zijn schoonheid. Het hele jaar zomer, moet ik
niet aan denken. Wind en regen in de herst. Sneeuw in de winter en dan weer de lente en op
naar de zomer. Heerlijk
Wordt ons Jaarlijks opgedrongen door de natuur.
Zeur eens wat minder en laat je niets aanpraten
Zie geen reden
Zie op tegen de donkere dagen en dat iedereen weer zo in zijn hokje kruipt. In de zomer leeft
men veel opener

2 Ervaart u een dip als de herfst voor de deur staat?
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Mijn reuma en pijnklachten nemen meestal toe
Op zich niet maar qua veiligheid en zeker na incidenten vluchtelingen ben
ik extra alert en voorzichtig.



Voor een bepaalde groep mensen geldt Hellas " als de bladeren gaan
vallen".
Wel jammer dat de zomer voorbij is.



Zie boven

2.1 Hoe uit deze herfstdip bij u?
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Anders, namelijk:




Hunker naar zonlicht
Toename van reuma en pijnklachten
De dagen zijn korter dus minder buitenactiviteiten

Anders

Weet niet

3 Wat is uw tip tegen een herfstdip?
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Belachelijke vraag
Doe de dingen die je leuk vindt
Doe leuke dingen
Geniet van de frisse geuren en kleuren
Geniet van elk jaargetijde.
Geniet van iedere dag, het leven is al kort genoeg
Hobby
Lekkere huis gezellig maken met een kop thee o.i.d.
Leuke activiteiten ondernemen
Maak sfeer in huis
Ondek de schoonheid van de Natuur
Op vakantie
Op vakantie gaan nar een warm land
Pluk de dag
Stel jezelf doelen
Tussendoor vakantie
Vakantie naar de zon
Vit d
Wandel veel in de omgeving.
Zoek het licht op.

Anders

Weet niet

Toelichting







Iedere dag ongeacht welk weer het is een uur wandelen. Alleen of met je partner of de hond,
alles is goed.
Maak iedere avond het plan wat je morgen wil gaan doen. maar hou rekening dat het in de
morgen kan veranderen.
Soms een theaterbezoek, of herfstwandeling in de natuur. Maar ook andere leuke dingen waar ik
zomers niet aan toe kom, en extra opruim/poetsbeurt.
Sport regelmatig buiten; dit geeft me energie en geniet van een mooie (zachte) herfst.
Zie boven, lijkt wel een opzet van een drogist om vitaminen te verkopen, niet meer doen haalt de
geloofwaardigheid van deze enquêtes naar beneden
Zoek zoveel mogelijk het daglicht op!
Sta op gepaste tijden op, en ga op gepaste tijden naar bed.

