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?

Zou je liever
goed kunnen
zingen of goed
kunnen
dansen?

Wat is een
eigenschap die
men nog niet
van jou kent?

Welke film heb
je al meer dan
10 keer gezien?

Wat was als
kind jouw
droombaan?

Ben jij een
ochtend- of een
avondmens?

Wat is jouw
mooiste jeugdherinnering?

Wie inspireert
jou?

Wat staat er
altijd bij jou in
de koelkast?

Welk liedje
herinnert je aan
jouw kindertijd?

Wat is jouw
favoriete
nummer van
afgelopen
maand?

Wanneer heb je
voor het laatst
een brief met
de hand
geschreven?

Waar heb jij
afgelopen week
het meest van
genoten?

Wat is jouw
meest favoriete
dag van het
jaar?

Als je door de
tijd kon reizen,
naar welke tijd
zou je dan
willen?

Welk gerecht
dat bijna
niemand lust,
vind jij lekker?

Welk
televisieprogra
mma weiger je
om te kijken?

Wat waardeer
je het meest in
vriendschap?

Wat is jouw
grootste
prestatie tot nu
toe?

Wie heeft de
meeste invloed
op jouw leven
gehad?

Wat is jouw
mooiste
herinnering met
jouw familie?

Wat is de naam
van jouw
lievelings
knu!el?

Wat is het
eerste wat je
doet zodra je
opstaat?

Hoe ziet jouw
verre toekomst
eruit?

Wat wil je
vandaag
anders doen
dan gisteren?

Waar word jij
enthousiast
van?

Met wie zou jij
graag een
beschuitje
willen eten?

Waar vlieg je
heen als je voor
1 dag piloot zou
zijn?

Welk talent zou
je altijd al willen
hebben?

Wat is jouw
favoriete boek?

Waar geef jij te
veel geld aan
uit?

Naast wie zou jij
het liefst willen
wonen?

Wat is jouw
favoriete metime moment?

Welk bekend
persoon zou jij
een dag willen
zijn?

Wat is jouw
favoriete plek
in huis?

Wie staat er
altijd voor jou
klaar?

Van welke
gebeurtenis
heb je het
meest geleerd?

Welke
bordspellen
staan er in jouw
top drie?

Wat is de
leukste
vakantie die je
ooit hebt
gehad?

Met wie moet je
snel weer eens
afspreken?

Wat is het
stomste wat je
ooit hebt
gedaan?

Welk nummer
zou je zingen
tijdens een
Karaoke
avond?

Wat was jouw
favoriete
televisie
programma
toen je klein
was?

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

