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?
















Alle jaar getijden hebben wel iets moois. Maar moet niet te lang duren als het te veel van iets is
zoals: regen, warmte, storm, koude etc.
Alles herhaalt zich; ik herhaal mij niet.
Alles op zijn tijd
Ben een herfstmens
De dagen worden korter, en daarmee de knusheid in huis groter.
De grote bomen in de straat ,deze benauwen de bewoners ,zijn veel te groot . en de spreewen
overlast door deze bomen.
De Herfst hoort er gewoon bij en gelijk aan het sterven van het oude om vervolgen opnieuw op
te bloeien.
De herfst kan ook mooi zijn , ik houd van wandelen en dan is de herfst mooi
De herfst maakt altijd een beetje weemoedig.
Vroeg donker, slecht weer, veel regen. Brrrr
De jaar getijden komen zoals ze komen!
De kleurenpracht van de herfst is ook mooi.
Alleen moet de gemeente Sittard Geleen ervoor zorgen dat de stoepen voor de voetgangers en
ook voor rollators
schoon gehouden worden. ( maar daar is meestal geen geld voor.)
De lente en zomer zijn mijn favoriete seizoenen.
De meeste mensen blijven sneller binnen
De wisseling van de seizoenen is 'ingebouwd' in onze natuur en leefomgeving. Dus de mens volgt
gewoon ...













































De zomer is te kort
De zomer was al waardeloos. Eigenlijk krijgen we de hersfst gewoon 2x achter elkaar....
Depressief weer wat weer op de mensen inwerkt, de mensen kruipen weer terug in hun huizen
Deprimerend seizoen.
Dit is een periode van het jaar die haar eigen charmes heeft net als de overige seizoenen.
Dit is Nederland en aan het weer kun je niks veranderen dus moet je het maar nemen zoals t is
Elk jaar getij is met eige charme een mooie tijd
Elk jaargetijde heeft zijn charme.
Elk jaargetijde heeft zijn charmes.
Elk jaargetijde heeft zijn leuke en minder leuke kanten.
Elk seizoen heeft mooie en leuke dingen. Gewoon mee gaan met de seizoenen.
Elk seizoen heeft z'n charme!
Elk seizoen heeft zijn charme
Elk seizoen heeft zijn charme.
Elk seizoen heeft zijn charmes.
Elk seizoen heeft zijn eigen charmes
Elk seizoen heeft zijn mooie momenten
Elk seizoen kent haar eigen uitdagingen
Elke periode heeft zo zijn voor en tegen punten
Emotioneel
Geen last van
Geen last van seizoenen
Geen probleem mee.
Geen probleem van maken
Geen problemen met de herfst , mooi jaargetijde
Gekleurde blaadjes aan de boom zijn ook mooi!
Griepseizoen is vervelend, net als de regen
Heeft ook zijn charmes
Heerlijk die herfst!
Heerlijk fris buiten, met al die mooie kleuren. Een herfstwandeling in het Limbrichterbos is een
microvakantie.
Heerlijke tijd de herfst!
Herfst heeft ook mooie kanten.
Herfst heeft ook zijn charme
Herfst is een van de mooiste seizoenen in het jaar. De natuur is op haar best.
Herfst is even mooi en interessant als elk jaargetijde. Als je maar niet binnen blijft zitten.
Herfst is mooi
Herfst is ook mooi
Herfst is toch prachtig? Ga naar buiten en zie de natuur verkleuren, het wild- en mosselmenu lokt
en de 11e. van de 11e. komt er aan. En voor de liefhebbers het Oktoberfest. Geen seizoen voor
zeurpieten....
Het enige wat ik erg vind echt verschrikkelijk is de bergen bladeren die ik moet ruimen van de
gemeente bomen ieder jaar zie ik daar tegen op.. De bladeren liggen tot achter in de tuin tot aan
de garages ... de gemeente ruimt zelf alleen maar de bladeren die op de gemeente groenstrook
liggen...blegh...voor de rest vind ik het een prettig seizoen..geen dip of zo... heerlijk weer
cocoonen slobsokjes aan en lekker thuis
Het gevoel is bij de mensen zelf aanwezig en als dat niet zo is zullen ze er zelf iets aan veranderen
Het is buiten prachtig
Het is gewoon een van de seizoenen voor mij








































Het weer wordt over het algemeen wel wat slechter
Het wordt kouder, binnenzitten
Hoort bij het jaar en heeft ook zijn charme
Ieder jaargetij vind ik mooi.
Ieder jaargetijde heeft zijn charme
wel zou de gemeente beter bladeren moeten opruimen
Ieder jaargetijde heeft zijn charme
Ieder jaargetijde heeft zijn charme ..
Ieder jaargetijde heeft zijn charmes
Ieder jaargetijde heeft zijn scharme
Ieder jaargetijde is mooi
Ieder jaargetijde vind ik mooi. Er zullen in de herfst andere activiteiten zijn en het privé leven zal
ook anders zijn, maar ik ben positief ingesteld en probeer altijd de positieve dingen te zien.
Ieder seizoen heeft wel wat
Ieder seizoen heeft zijn charme
Ieder seizoen heeft zijn charme.
Ieder seizoen heeft zijn eigen schoonheid. De herfst met zijn prachtige kleuren doet warm aan.
Het heeft wat om op een regenachtige dag lekker warm bij de kachel te zitten...
Iedere jaargetijde heeft zijn charme
Ik ben een zomer mens
Ik ben een zomermens
Ik ben jarig in de herfst. Ik hou van herfstwandeling en de decembermaand. Ook carnaval maakt
de winter te doorstaan.
Ik beng bang in jet donker (buiten). En de dagen worden korter.
Ik doe het liefst alles op de fiets, en met al die regen en wind is dat geen pretje. Bovendien ligt
dan de straat telkens weer vol met takken, bladeren en eikels.
Ik geniet van de diverse hersftkleuren.
IK HEB ER GEEN MOEITE MEE NATUUR IS NATUUR
Ik hou meer van de zomer
Ik hou niet van regen, maar de kleuren zijn mooi
Ik hou van alle jaargetijden.
Ik hou van de herfst
Ik houd van buitenzijn, wandelen, fietsen, bezichtigen van musea en lekker koekoenen.
Ik kan genieten van een prachtige herfstdag: zon, verkleurde vallende bladeren, veranderende
natuur. Lekker naar buiten.
Ik vind de herfst ook een mooi seizoen. Lekker knus binnen, mooie natuur.
Ik vind de herfst prachtig, de dagen die kochten, de bladeren die verkleuren en het weer dat je
dwingt om wat meer binnen en samen te zijn.
Ik vind elk jaargetij mooi
Ik vind het wel jammer dat de zomer voorbij is, maar vind het overdreven om te zeggen dat ik
tegen de herfst opzie. De afwisseling van seizoenen heeft oom wel wat: langere avonden,
kaarsjes aan
In e herfst zijn er ook leuke dingen te doen.
Is een mooi jaargetijden, donkere avonden en lekker meer wind brengt ook een bepaalde sfeer
met zich mee
Is gewoon een jaargetijde net zoals de andere drie. Psychologen en andere logen klets als je daar
tegenop gaat zien.
Jazekerhet hoort allemaal bij de kringloop van de aarde.
Ieder jaargetijde heeft iets moois
Je kunt dan minder buiten zijn.






































Je moet met al het weer kunnen omgaan, je hebt niks te kiezen
Kan er niks aan veranderen.
Kijk naar buiten hoe prachtig de natuur kleurt. Knusheid in huis. Lekkerder slapen doordat het
minder warm is.
Korte dagen/ koud, wind/rillerig weer, vervelende tijd.
Korter worden van de dagen heeft invloed op mijn humeur
Meer wind en regen. Niet fijn om te fietsen.
Mijn huis voelt als mijn nest, daardoor verheug ik me ook altijd op de warmte en gezelligheid die
thuis me bieden in herfst en winter.
Mooi jaar getijde
Mooi seizoen. Mooie herfstkleuren in de natuur.
Mooie kleuren in herfst
nazomer kan mooi zijn
Mooie periode
Nee
Niet fijn om door te fietsen: lopen maar ook weer knus binnen
Och
Oh,de herft heeft ook wat.
Ondernemen blijft het zelfde vind ik
Ook deze periode is er jaarlijks op onze kalenderÈ›
Ook dit jaargetijde heeft zijn charme. Geniet van de natuur en de overige mooie dingen die er
wel zijn in de herfst.
Richt je dagen zinvol in, dan heb je geen last van het weer
Saai...koud....
Seizoen heeft ook veel mooie kanten
T komt zoals
Vallende bladeren
Kleurschakering
Veel regen kan niet met fiets naar centrum. Slecte bereikbaarheid met regen. Opstoppingen.
Maak busvervoer naar centrum goedkoper
Veel te vlug donker en nat koud weinig mensen op straat!
Voel mij juist zeer bevoorrecht dat wij ieder jaar weer mogen genieten van de verschillende
seizoenenÛ
Vroeg donker, einde zomer, troosteloze periode.
Waarom er tegen op zien. Het hoort er gewoon bij. Dat weet je toch. Dus pas je daar dan op aan.
Waarom zou ik hier tegenop zien ? de bomen krijgen straks hun meest mooie kleuren en als de
zon een beetje wil meewerken kun je prachtige wandelingen maken en genieten van de
veranderende natuur
Wat is daar mis mee?
Weer vel overlast door bladeren etc waar de gemeente te weinig tegen doet. Waardoor
verstopte straatkolken etc.
Wegens de grote overlast van bladeren van de bomen
Wij wonen in een land met seizoenen en elk seizoen heeft mooie dingen ik zou de
seizoenswisselingenerg missen. Je moet in het leven van alles het goede willen zien.
Winter, da's pas erg.
Zie 1
Zomer is natuurlijk het mooiste, maar de mooie kleur van de bomen heeft zeer zeker ook zijn
charmes.

2. Ervaart u een dip als de herfst voor de deur staat?
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Toelichting
Nee, ik heb hier geen last van





Bijzare vrage wat heeft dat met gelern sittRd te maken
Ik ben niet depri aangelegd
Integendeel, in ben blij dat ik de juni-dip weer doorkwam.

2.1 Hoe uit deze herfstdip bij u?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




Bang in het donker
Herst is een beetje doodgaan
Ik wordt buiten nat

Anders

Weet niet

3. Wat is uw tip tegen een herfstdip?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Choose happiness
Dat alles als je er behoefte aan hebt en zorg dat het thuis gezellig is. Zoek een hobby die je in
huis kunt doen.
Doe leuke herfstdingen. geniet van de kleuren en veranderingen.
Ga eens naar een psygoloog
Ga weer leuke binnenactiviteiten oppakken: knutselen, lezen, foto's sorteren
Geniet van de dingen die er zijn, treur niet om de dingen die er niet zijn, er komt heus weer een
voorjaar en een zomer.
Heb plezier in wat je wel kunt doen en wees tevreden met wat je wel hebt.
Kijk om je heen en zie de dingen positiefof probeer iets te ondernemen om andere mensen (
oudere / alleenstaanden ) een positief moment te bezorgen. De beloning in de vorm van een
glimlach geeft je energie.
Kratje bokbier
Leef!!
Maak je huis gezellig met sfeervol licht, kaarsjes, warme kleuren en geniet op de bank van
bijvoorbeeld lekker warme chocomel, een goed boek of leuke film/serie.
Niet over nadenken
Sta stil bij de ellende om je heen en ben blij met het feit dat je weer een herfst mag meemaken!
Van het binnenleven genieten kaarsje aan en het in huis gezellig maken
Verheug je op wat er aan komt...
Wacht to het weer lente is... die komt beslist...ooit
Zorg voor sociale contacten: tref je normaal mensen buiten of tijdens het winkelen, zorg dan
dat je nu met vrienden afspreekt ookal is dat thuis.
Zover mogelijk buiten Sittard en Geleen verkeren...

