Onze Tea Topics geven een mooie aanleiding om samen in gesprek te gaan onder het genot van een
kopje thee. Voor de fanatiekelingen die niet genoeg hebben aan de spaarposter met de huidige Tea
Topics, vind je hier de vragen van de afgelopen jaren. Wat is jouw favoriete Tea Topic?

Wat heb je
altijd al willen
leren?

Met wie heb je
voor het laatst
contact gehad
via Whatsapp?

Wat is jouw
favoriete
drankje?

Als je nog maar
één serie zou
mogen kijken,
welke zou je
kiezen?

Zou je liever
aan de zee
wonen of in de
bergen?

Wie is op dit
moment jouw
lievelingsartiest
?

Welk gerecht
heb je voor het
eerst zelf
gekookt?

Wat is jouw
kostbaarste
bezit?

Van wie had jij
vroeger een
poster boven je
bed hangen?

Wat zou je
willen
veranderen in
de wereld?

Wie is jouw
grootste
voorbeeld?

Wat maakt
jouw huis een
thuis?

Welke taal zou
je graag willen
spreken?

Met wie zou je
een dag willen
ruilen?

Van welke
kleine dingen
geniet jij het
meest?

Waar krijg jij de
meeste energie
van?

Geloof jij in
toeval?

Hoe ziet jouw
ochtendritueel
eruit?

Zou je liever
kunnen vliegen
of door de tijd
kunnen reizen?

Wat is jouw
favoriete
vervoersmiddel
?

Waar was je
afgelopen week
het meest
dankbaar voor?

Wat zou je doen
wanneer je
wakker werd en
alles mogelijk
zou zijn?

Wat is de
mooiste
herinnering uit
jouw kindertijd?

Zou je in het
buitenland
willen wonen?

Wat zijn jouw
verborgen
talenten?

Zou je liever
heel muzikaal
zijn of goed
kunnen
schrijven?

Waar ben je het
meest trots op?

Wat is het
liefste dat
iemand ooit
voor jou heeft
gedaan?

Wat eet je het
liefst op je
boterham?

Welke award
zou je graag
willen winnen?

Wat vind jij het
allerbelangrijks
te in het leven?

Op welke
manier rust jij
het best uit?

Wanneer heb je
voor het laatst
gehuild?

Hoe ziet jouw
ideale vakantie
eruit?

Wat is jouw
doel in het
leven?

Hoe belangrijk
is Social Media
voor je?

Wat is jouw
favoriete app?

Wat is het
leukste feestje
waar je ooit
bent geweest?

Hoe denk je dat
een schrijver
jou zou
beschrijven in
een roman?

Wat zou je als
eerste doen
wanneer je de
loterij zou
winnen?

Heb je iemand
ontmoet dit
jaar die jouw
leven heeft
veranderd?

Hoe denk je dat
anderen jou
zien als ze je
voor het eerst
ontmoeten?

Wat is de beste
les die je hebt
geleerd door
het maken van
een fout?

Zou je liever rijk
of liever
beroemd willen
zijn?

Lukt het jou om
een dag je
telefoon uit te
zetten?

Neem de tijd

Ontdek wat je allemaal kunt
met Tea Topics op

pickwick.nl/teatopics

Praat met Nederland mee over #teatopics
instagram.com/pickwicknl

facebook.com/PickwickNL

