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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1.1 Kunt u dit kort toelichten? (n=196, 11% weet niet)














's morgensvroeg donker.
4 jaargetijden horen bij ons klimaat.
Alle jaargertijden hebben hun pracht. De herfst doet dat door het tonen van prachtige kleuren
van de natuur.
Alle seizoenen hebben hun eigen charme, de herfst brengt de mooiste kleuren en heerlijke fris
wandelweer.
Alle seizoenen hebben zijn charme
Alle seizoenen zijn mooi
Alle Seizoenen zijn mooi
Bij slecht weer veel pijn
Bijna kerst :)
Dan hebben we ook zo weer winter
De dagen worden korter en je komt minder buiten
De herfst heeft heel veel charme. Het is een kleurrijk jaargetijde. Alleen jammer dat de
temperatuur daalt....
De herfst heeft iets speciaals. n.l. men ziet dat de natuur zich opmaakt om in 'winterslaap' te
gaan. Wie opmerkzaam door de natuur gaat ziet de fantastische kleuren pracht in combinatie
met schitterende wolkenvelden en het uitdagende geworstel met de elementen. De
kleurenpracht van de herfst is de proloog in de natuur voordat deze zich in zichzelf terugtrekt om
de elementen vrij spel te geven.







































De herfst heeft met z'n kleuren en geuren zeer veel prettige en fijne uitingen. Zelfs de
temperatuur kan voorlopig nog fijn zijn.
De herfst heeft mooie kleuren, ieder seizoen heeft zijn mooie en minder mooie kanten.
De herfst heeft ook zijn charme
Met de mooie herfstkleuren
De herfst heeft ook zijn charme, je moet het alleen zien.
De herfst heeft ook zijn charmes. Mooie wandelingen in de natuur. Mooie kleuren
De herfst heeft ook zijn charmes.mooie tijd om binnen creatief bezig te zijn en t gezellig te
maken.
De herfst heeft ook zijn mooie dagen met zijn bonte
kleuren en de mooie herfstzon.
De herfst heeft ook zijn mooie kant.
De herfst heeft zijn eigen charme. Mooie kleuren in de natuur. Kaarsjes weer aan. Nazomer
weer.
De herfst is een prachtig jaargetijde, ik zie meer op tegen de winter.
De herfst is heerlijk.
De herfst is mooi qua kleuren. Als je vermogend was of een goede AOW kreeg, kon je de herfst
even ontwijken of de winter ook. Maar Rutte wil dat we niet langer dan 3 maanden van huis zijn,
anders komt de AOW in gevaar.
De herfst is prachtig, de natuur is dan op zn best, prachtige kleuren
De lange avonden
De mooie zomer is voorbij
De prachtige kleuren die ontstaan, de elementen zoals wind en water/ regen die hin gang gaan.
Ik houd trouwens van alle jaargetijden.
De zomer zou van mij nog wat langer mogen duren!
Dit jaargetijde hoort erbij
Donkere dagen, files, regen
Duistere tijd
Eeen jaar getijde, ik wordt niet ongelukkig door wat regen
Een heel mooi jaargetijde.
Een heel mooi seizoen.
Eerder donker. Minder actief. Minder vrolijk.
Eind van de zomer richting winter weer lang voordat de temperatuur lekker is. Niet leuk
Elk jaargetijde heeft positieve en negatieve kanten. De afwisseling is juist prima.
Elk jaargetijde heeft wel zijn leuke kanten, ik vind de herfst en de wintermaanden erg gezellig!
kaarsjes op de tafel. gezellig samen zijn enz.
Elk jaargetijde heeft zijn charme (3x)
Elk jaargetijde heeft zijn charme. (2x)
Elk jaargetijde is mooi
Elk seizoen heeft zijn mooie kanten. Ik vind het zelf prachtig om 4 seizoenen voorbij te zien
trekken
Elke jaargetijden heeft zijn eigen voordelen.
De herfstperiode geeft het signaal af om het weer wat knusser en gezelliger te maken
binnenshuis.
Gewoon geen last van
Gewoon lekker weer in de herfst. En als het slecht is kun je je daar op kleden en toch lekker met
de hond er op uit.
Gezellig met kaarslicht. Je komt eerder tot rust, er moet/horft niet meer zoveel in de avond
Gouden kleuren, frisse herfstlucht ..heerlijk!
Heb er geen probleem mee














































Heb geen problemen met wisselende jaargetijden.
Heeft ook zijn sfeer en kleur.
Heerlijk jaargetijde!
Mooie wandelingen rondom rolduc met practige herfstkleuren
Hefst heft zijn charme in kleuren, warmte gevoel bij mensen en vertrekkende vogelsoorten.
Herfst is een mooi seizoen want de aarde trekt een gouden kleur aan.
Herfst geeft een mooie natuur en heerlijk om te wandelen
Herfst heeft voor- en nadelen
Herfst heeft zeker ook zijn charme, gezellig in huis,lekker lange avonden en gezelligheid
Herfst hoort er nu eenmaal bij.
Herfst hoort erbij
Herfst hoort ook bij de seizoenen. Prachtige kleuren in de natuur.
Herfst ie een mooi tijd met vaak verschillende weertypes. Storm, regen, afgewisseld met zon en
fraaie wolkenpartijen. Lekker lange avonden en weer zelf de temperatuur in huis regelen...
Herfst is mooi van kleur
Herfst is ook een jaargetijde. Het hoort er bij.
Herfst is ook een mooie tijd de kleuren in de natuur
Herfst is ook mooi
Herfst kan heel mooi zijn ik heb een hekel aan regen en kou
Herfst kan ook heel mooi zijn! Goeden kleuren. Paddestoelen. Doorschijnend zonlicht in
laaghangende mist. Berijpte velden.
Herfstkleuren, nazomerse dagen, herfst stormen kan er wel van genieten
Herst heeft prachtige kleuren. dat is ook genieten
Het bos kleurt en de avonden thuis zijn gezellig.
Het heeft ook zijn charme en gezelligheid
Het is een mooi jaargetijde
Het is gewoon het jaar getijde
Het is wat je er zelf van maakt
Het weer en de wisseling van seizoenen hoort erbij !!
Het word vroeger donker, meer regen en wind, en buitenactiviteiten worden schaarser. Ook de
natuur heeft zijn beste tijd gehad. Alleen de herfstkleuren van de bomen zijn dan nog even een
mooie uitzondering.
Hoort bij de cyclus, dus accepteren.
Hoort bij ons klimaat
Hoort bij onsleven en geeft 'kleur'
Hou niet van hoge temparatuur
Hou van afwisseling in natuur.
Hou van de herfst met zijn prachtige kleuren
Hou van zon
Hou van zon en niet van regen, wind en kou
Houd van warmte. De zomer is mijn seizoen. Als de herfst komt, volgt de koude en de winter.
Ieder jaargetij heeft zijn charmes.
Ieder jaargetijde heeft iets
Ieder jaargetijde heeft iets mool's.
Ieder jaargetijde heeft mooie zaken voor mensen die het zien.
Ieder jaargetijde heeft zijn charme
Ieder jaargetijde heeft zijn charme, altijd positief blijven is mijn motto
Ieder jaargetijde heeft zijn charme.
Ieder jaargetijde heeft zijn charme.








































Ieder jaargetijde Heeft zijn charme.
Ieder jaargetijde heeft zijn eigen mooie aspecten.
Ik zal wel de warme dagen missen.
Ieder jaargetijde heeft zijn eigenheid
Ieder seizoen heeft zijn charmes.
Ik geniet dan van de kleurenpracht in de natuur.
Ik heb echt liever warm weer, maar er zijn nu eenmaal seizoenen.
dus dat kun je toch niet veranderen, je moet er gewoon ook weer iets van maken, door het dan
extra gezellig te maken.
Ik heb geen problemen met weersomstandigheden ongeacht welke
Ik hou van de herfst, vooral van de prachtige natuur in de herfst
Ik hou van de indian summer
Ik hou van de kleuren en de licht in de herfst, zoals ik met de fototoestel onderweg ben. En het is
toch maar beter wandelen en fietsen met de iets lagere temperaturen. Het enige wat een beetje
tegenvalt zijn de korte dagen en dat het s avonds toch vroeg donker werd
Ik hou van de seizoenen!!
Ik hou van de zomer met veel licht en warmte. De herfst is het begin van een lange donkere
periode.
Ik houd van films kijken. De voicemail elke vrijdag straks weer bijvoorbeeld. Ik houd van thuis
zijn. Het is ook fijner om te werken bij slecht weer en aangezien we in dit land meer werken dan
plezier mogen hebben scheelt datðŸ˜‚. Ik voel me fijner bij het dragen herfstkleding. Etc
Ik kan eigenlijk van alles genieten en ben niet afhankelijk van het weer
IK VIND ALLE SEIZOENEN AANTREKKELIJK
Ik vind dat het mooiste jaagetijde.
Ik vind de herfst een heerlijk jaargetijde. mooie kleuren lekker fris.
Ik vind de herfst juist een gezellige tijd
Ik vind de herfst mooi met al die kleuren
Ik vind de herfst mooi: veel kleuren
Ik vind de seisoenswisselingen prettig
Ik vind elk jaargetijde aangenaam, behalve gladheid door sneeuw/vorst
Ik vindt de herfst een super mooi seizoen
Ik wacht nog op de zon.
De natte koude wind brrrr vroeg donker in t donker naar werk en naar huis.
Het enige mooie is de wandelingen tussen de mooie kleuren v d herfst
Ik wandel graag en kan dan genieten van de herfse kleurenpracht
IK zie alleen op tegen de lage temperaturen in januari/februari. Dan groeit de hunkering naar
warmte.
In de herfst is het mooi in de natuur te wandelen.
Is de natuur.
Is niks meer te beleven buiten
Is toch ook een mooie tijd ..
KOUD NAT
Kun je niks ondernemen
Lekker achter de kachel met 'n boek!
Lekker fris, mooie kleur bomen.
Lekker weer. Meer koelte.
Maanden en jaren vliegen om in mijn beleving.
Kan van huis uit werken en hoef maar 1 a 2 keer per week naar mijn werk in Weert....
Met de lente de mooiste tijd van het jaar
Mooi herfst weer, met regen ed



































Mooie herfstkleuren, daar kan ik van genieten. Maar het wordt weer snel donker, en herinnert
me eraan dat het jaar alweer naar zijn einde gaat, veel te snel.
Mooie natuur
Mooiste Seizoen van het jaar
Nat weer en kortere dagen
Nat, koud en winderig
Natuur slaapt dus minder groen
Nee
Neen (4x)
Nou ik ben dan meer moe. En houd niet van regen
Ook de herfst heeft mooie dingen, zoals de natuur in prachtige herfsttinten
Ook in de herfst zijn nog mooie dagen en de kleuren van de herfst zijn een feest voor het oog
Prachtig de 4 jaargetijden toch.
Prachtig jaargetijde met al die kleuren in de natuur
Prachtige natuur en beduidend minder warm
Prettige periode, herfstweer zorgt voor mooie kleuren in de natuur en je komt thuis in een
aangenaam warm huis
Slecht weer, kortere dagen, sombere dagen, sombere mensen
Slecht weer,korte dagen,verwarming hoger,slechter humeur.
Slechter weer - vroeg en langer donker.
Slechter weer en lagere temperaturen zijn natuurlijk geen leuk vooruitzicht
Te vroeg donker
Tja, het hoort erbij. Het heeft ook zijn charme in een land te leven waar we vier uitgesproken
verschillende jaargetijden hebben.
Valt niets toe te lichten
Vind autorijden dan niet zo leuk weer wennen aan donkere dagen
Vind dit wel een mooi jaargetyde
Vind elk jaargetijde mooi.
Vind herfst een mooi jaargetijde.
Vind ieder jaar getijden mooi.
Vreselijk die regen en kou
Vroeger donker. Word ik ieder jaar weer wat depri van.
Waarom elk jaargetijde heeft zijn charme, anders moet je verhuizen naar land waar altijd de zon
schijnt
Zie er niet tegen op, maar de zomer is meer mijn seizoen.
Zo is gewoon de natuur.De herfst is prachtig met alle gekleurde boombladeren.
Zoals elk seizoen heeft ook de herfst zijn charmes.....

2. Ervaart u een dip als de herfst voor de deur staat?
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Moeten we weer binnen zitten
Sinds ik geen deelgenoot meer ben van werkend Nederland. Is die dip er.
Voorheen kon je nog bij de familie om 21 uur binnen lopen, in de herfst winter
mag je blij zijn, als men je om 19 uur, de deur nog open doen.
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Heerlijk niet zo tropisch warm.
Wel de korte dagen moeten even wennen maar dat gaat snel

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



Lichtelijk down
Minder opgewekt door het leven

Anders

Weet niet

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



















Begin al weer een reis uit te zoeken ; wat staat nog op je bucket lijst; eea heeft natuurlijk met je
prive situatie te maken leeftijd financieen en gezondheid
Blijf lekker binnen als het kan, drink warme thee of chocomel, kijk een leuke film, surf over het
internet, ga chatten met mensen van de andere kant van de wereld, ruil gedachtes uit, leer
andere culturen kennen. het internet is de beste vondst ooit naar mijn mening.
Ga naar buiten en geniet, ook bij slecht weer want slecht weer bestaat niet alleen slechte
kleding.
Geniet van muziek series boeken en andere dingen die je binnen kunt doen, en maak het gezellig
binnen, met lampjes en kaarsjes.
Geniet van wat de natuur je bied
Geniet!
Heb oog voor de positieve kanten van de hefst zoals de kleurenpracht van de bomen, de gure
winden, etc.
Laat je geen depressie aanpraten
Maak een mooie herfdecoratie.
Maak het gezellig in huis
Naar Spanje gaan
Neem af en toe de zonnenbank
Niet zeuren
Nvt
Op vakantie gaan
Vereenzaam niet
Zie het mooie wat de herfst brengt
Zoek een leuke serie om te volgen. Kienen/bios/bowlen etc

