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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Heb ik minder zin om vooral 's avonds het huis uit te gaan. Overdag wel als het
droog/niet glad is.
Hoort bij het leven.
Je kunt het zelf leuk maken!
Vind het binnen zitten met het gure weer ook iets hebben. Alleen duurt het me te
lang.
Heerlijk toch, een zonnige herfst en mooie kleuren. Minder warm. Als t maar niet
teveel regent!
De herfst is mooi, loop eens het bos in.... heerlijke geuren en mooie kleuren
De mooiste tijd van het jaar de herfst
Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid
Ik heb voldoende andere activiteiten om handen, waarbij de lange avonden
welkom zijn om dat te doen. De lange zomerdagen met mooi weer eisen je op om
daar gebruik van te maken ten koste van de andere activiteiten.
Willen jullie de mensen in een negatieve sfeer krijgen, dan moet je de vraag op
deze manier formuleren. Het kan natuurlijk ook positiever.







1.1 Kunt u dit kort toelichten?













































`t komt zoals `t komt.
Accepteren dat de zomer voorbij is, terwijl die er niet eens echt geweest is naar mijn gevoel
Alle jaargetijden hebben hun charmes (2x)
Alle seizoenen hebben hun charme
Ben echt een lentekind
Ben graag buiten en dat wordt minder in de herfst en winter
Ben koukleun
Ben veel buiten, herfst is ook mooi
Binnen kan het lekker knus gemaakt wirden, lekkere wandeling door weer en wind, luisteren
naar muziek en lezen of krantje lezen in cafeetje, bieb
Brengt het jaar getijde mee
Daglicht en temperatuur
De herfst is een prachtige tijd van het jaar. Er zijn nog vaak mooie dagen en de veranderingen in
de natuur zijn spectaculair
De herfst heeft ook gezellige en mooie kanten
De herfst heeft ook zijn charme..
De herfst heeft ook zijn charmes kijk maar eens naar de prachtige herfsttinten in de natuur
De herfst heeft zowel positieve als minder positieve kanten.
De herfst hoort als een van de seizoenen bij ons land. Genieten van de eindeloos mooie
kleurenpracht en de heerlijke nazomerse dagen.
De herfst hoort, net als de andere aargetijden bij Nederland
De herfst is de laatste decennia warmer dan vroeger,altijd kleurig
De herfst is een mooi jaargetei
De herfst is een mooi jaargetijde waar alles zich weer opmaakt voor rust.
De herfst is mooi. Lekker wandelen
De herfst kan ook heel mooi zijn, als je dit wil zien
De herfst kan prachtig zijn, maar ook vervelend door het natte weer.
De hersft vind ik een prachtige tijd. Als het droog id, is hhet heerlijk om te wandelen. De
bladeren van de bomen hebben dan prachtige kleuren.
De lente en zomer vind ik nu eenmaal prettiger
De lente heeft zijn charme; de herfst met al zijn kleuren en geuren in de natuur ook.
De mooiste tijd van het jaar de herfst
Dit is de natuur,daar kan niemand aan draaien
Dit is het mooiste jaargetijde om te wandelen, de natuur is zó mooi....
Donker weer, glad op de weg door bladeren
Donkere dagen
Elk jaargetijde heeft zijn charme (2x)
Elk jaargetijde heeft zijn charme, dat is het mooie van het Nederlands klimaat
Elk jaargetijde is mooi
Elk jaargetijde is oke
Elk seizoen heeft charme. Ook de herfst.
Elk seizoen heeft zijn charme (3x)
Er is weer een lange donkere onaangename tijd opkomst.
Geen problemen met herfst
Geniet van wat elk seizoen te bieden heeft
Guur grauw nat
Heb dit liever dan 30 graden en licht tot 23 uur, verstoord me in mijn nachtrust
Heb geen last van een herfstdip
















































Heeft ook zijn mooie herfstkleuren.
Heerlijk jaargetijde , mooie kleuren , lekker eten , heerlijk
Heerlijk jaargetijde met mooie kleuren en veel wandelingen
Heerlijk seizoen.
Herfst brengt het grootste kleurenpalet van het jaar
Herfst gaat venazelf weer over ;-)
Herfst heeft ook charmes
Herfst heeft zijn charme
Herfst hoort er bij
Herfst hoort er gewoon bij
Herfst is een mooi seizoen, met veranderende kleuren, en ruimte makend voor een nieuw
seizoen. Het hoort in de cyclus van de natuur, prachtig!
Herfst is heerlijk
Herfst is mooi jaargetijde
Herfst is mooie jaargetijde
Herfst is prachtig!
Herfst maakt me niets uit
Herfst met zijn onvoorspelbaarheid en zijn heerlijke stormen, daar hou ik van!
Herfstweer is prachtig
Herftst hoort bij de cyclus lente zomer,.......en winter.
Het behoort bij het leven
Het hoort bij de 4 jaargetijden.
Het hoort bij de zeisoenen.
Het verkleuren van de natuur is prachtig.
Hoort bij de jaargetijden en de natuur is prachtig.
Hoort bij de Seizoenen
Hoort bij de wisselende jaargetijden
Hoort bij elk jaar
Hou van licht en warmte
Ieder jaar getijde heeft zijn voor en nadelen
Ieder jaargetijde heeft en geeft zijn charmes
Ieder jaargetijde heeft zijn charme.
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen specifieke charmes, zo ook de herfst!
Ieder jaargetijde heeft zijn pracht
Ieder jaargetijde heeft zijn voordeel. Ga naar buiten en aanschouw het
Ieder jaargetijde is prachtig, de kleuren van de natuur die veranderen, de wind enz.
Ieder jaargetijden heeft zijn charme
Ieder seizoen heeft zijn charmes (2x)
Iedere tijd van het jaar heeft zijn mooie en minder mooie dingen
Ik ben een herfstkind
Ik ben een zontype
Ik ben nog niet toe aan kouder weer.
Ik ben veel bezig met vaste programma (werken, verenigingen) dus niet zo'n last van minder
weer. En heerlijk herfst weer kan ook lekker zijn als je er goed op kleed.
Ik ervaar de herfst fijn met veel kleur en wandel dan net graag door de natuur
Ik geniet van elk jaargetijden
Ik heb last van het verdwijnende licht
Ik heb reuma hou niet van de kou
















































Ik heb voor mijn gevoel weinig zon gehad de laatste tijd. Het voelt alsof we een korte zomer
hebben gehad.
Ik hou van de gezelligheid in huis en in het café.
Ik hou van de seizoenen.
Ik hou van ons wisselend klimaat
Ik hou van seizoensveranderingen
Ik hou wel van de seizoenen
Ik houd niet van regen, wind en vroeg donker, maar de herfst heeft (ook) hele mooie
dagen/momenten
Ik houd van alle seizoenen.
Ik houd van licht en warmtr
Ik kijk er naar uit dat het weer april is, maar heb geen last van herfstdip
Ik neem het leven aan, zoals het zich presenteert.
Ik vind alle jaargetijden hun aantrekkelijkheid hebben
Ik vind de herfst mooi.
Ik vind elk seizoen mooi en interresant
Ik vind herfst (ook) een mooie tijd vh jaar
Ik zie 9in de natuur in de herfst mooie dingen ontstaan
Jaargetijde op zich niet leuk, maar dan zijn er weer andere dingen
Je kunt aan het weer niets veranderen
Je kunt het zelf leuk maken!
Kan ik er wat aan doen dan ?
Klimaatverschijnsel
Korten van de dagen, vaak grauwe dagen, kalen bomen etc.
Kou is niet goed voor mijn lijf en spieren
Laat me niet zo door het weer beinvloeden
Licht eraan wat het weer doet
Maakt mij niet uit.
Minder xin om me op te pakken en ergens naar toe gaan. Als ik wel ga, dan liefst met vervoer
van deur tot deur.
Moe, emotioneler, down, geen energie
Mooi jaargetijde
Mooi jaargetijde!
Mooie kleuren in de natuur
Mooie natuur kleuren
Mooie natuurkleuren
Mooie periode van het jaar
Mooie tijd van het jaar
Nee (3x)
Nergens problemen mee
Niets mis met herfst
Nu zijn we weer op weg naar de volgende lente/zomer.
Nvt
Ook dat jaargetijden hoort erbij
Ook de herfst gaat voorbij !
Ook hertst heeft zijn charme ; prachtige natuur, gezelligheid in huis
Prachtig seizoen! Veel wandelen, gezelligheid
Sfeervol, lekker naar buiten met de kinderen.
Stijvere botten en gewrichten















Te koud
Vind de veschillende seizoenen in Nederland heerlijk
Vindt seizoenen aantrekkelijk
Waarom
Wat is dit voor een vraag?!
We leven in Nederland met verschillende jaargetijden...
Zie 4
Zomermens
Zonder herfst geen winter zonder winter geen lente
Zorg voor alternatieve invulling van je dag, ga naar de Maaspoort, sportschool etc.
Zorg voor andere leuke bezigheden
Positief denken
Zoek de leuke dingen die alleen de herfst biedt op

2 Ervaart u een dip als de herfst voor de deur staat?
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Hoewel ik de herfst en de winter prachtig vind is dit wel de periode die meer
invloed heeft op mijn welzijn.

Dit heb ik een
enkele keer
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Nee, ik heb hier
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In periodes ervaar ik dit ieder jaar.




Geen last van maar ik kan echt genieten van de lente
Heb geen moeite met herfst, is toch heel mooi, de natuur met zijn
kleurenpracht. Dat het vroeger donker is vind in niet zo leuk, geniet van het
licht
Ieder jaargetijde heeft zijn leuke en minderleuke dingen.
Je moet je niet zo depie opstellen
Wat een slechte vraagstelling, zie toelichting bij vraag 4.
Wel sims in Januari
Zit tussen de oren.






Weet niet



Elk jaar is het even wennen voor mij als de CV weer aanmoet en het erg guur
weer is.
Wind, kou en regen zorgen voor pijn in mijn botten.

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






De donkere dagen en slechte weer maken me eningzins triester
Depressie gevoelig
Meer humeurig
Te weinig daglicht en temp.
Totaal gevoel, maar ik moet ook weer niet overdrijven.

Anders

Weet niet

3 Wat is uw tip tegen een herfstdip?
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Anders, namelijk:


























4 Maanden Gran Canaria.
Frisse lucht en actief zijn helpt tegen een dip!
Ga lekker vissen en geniet van de natuur
Ga veel leuke dingen doen
Geniet (2x)
Geniet van de mooie kleuren,geuren,vruchten,zaden,enz.
Geniet van de onvoorspelbaarheid en de ruigte van het weer.
Geniet van de verkleuring van de natuur
Goede supplementen van Reico
Hulp zoeken bij specialist
Ieder seizoen heeft zijn charme.
Ik heb een daglicht therapie lamp.
Kijk en geniet van dat wat er in de natuur gebeurd!
Laat je niet overhalen op rare dingen in je hoofd te zetten
Lekker uitwaaien.
Maak het thuis gezellig.
Minder buiten / buiten activiteiten, jammer
Niet van toepassing
Op vakantie
Probeer het mooie van en in de natuur te zien. Onze seizoenen staan voor alles wat met leven te
maken heeft. Elke fase. Vaak met een ongekende kleurenpracht. Zelfs het maagdelijke van
sneeuw.
Thermaal bad arcen is een aanrader. Jammer dat deze niet meer in de vernieuwde pas voor de
minima zit. Voorheen kon je / kreeg je een pas waar je voor 50 of 100 euro kon besteden aan
uitstapjes / muzea of aan zwembad of abonnement Bieb. Dit mis ik.
Vooral naar buiten, lopen, flink wandelen daarna jezelf tracteren op iets lekkers ofzo
Vooruit kijken je leeft toch ook 365 dagen
Wat een simpele vraagstelling
Zorg voor voldoende (gedimd) licht

Toelichting






Diegene die last hebben van een herfstdip, hebben in de regel meerdere psychische
problemen, dus daar brand ik me niet aan een mening te geven
Eenieder moet dat voor zichzelf invullen, dat kan niet met het aankruisen van een hokje.
Geef niet toe aan het gevoel maar zoek afleiding.
Geniet van elk jaargetijde.
Waar om wordt het blad niet in heierhoeve bezorgt

