
Neem de tijd

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? 

Naar welke dag 
in de 

geschiedenis 
zou je terug 

willen?

Wat zou je doen 
als je 

onzichtbaar 
was?

Hoe zou jouw 
dag eruit zien 
als je miljonair 

was?

Wat is jouw 
aller-gekste 

bijbaan 
geweest?

Als je de hele 
dag één 

gerecht moest 
eten, wat zou 
dat dan zijn?

Wie zou je voor 
één dag willen 

zijn?

Welk liedje 
neem je mee 

naar een 
onbewoond 

eiland?

Waar zou je 
morgen naar 
toe willen op 

vakantie?

Zing je wel eens 
onder de 
douche?

Wat zou je op 
een dag willen 

doen dat je nog 
nooit hebt 
gedaan?

Wat zou je 
wensen als je 
drie wensen 

had?

Waar zou je 
veel beter in 
willen zijn?

Als je iets tegen 
de wereld zou 

kunnen zeggen, 
wat zou het 

zijn?

Waar zou je 
beroemd mee 

willen zijn?

Als je jouw 
eigen naam kon 
kiezen, hoe zou 
je dan heten?

Noem één raar 
ding aan jezelf?

Als je een eigen 
bedrijf zou 

starten, wat 
zou je dan 
verkopen?

Waar heb je het 
laatst een foto 
van gemaakt?

Als je één ding 
uit je verleden 
kon aanpassen 
wat zou het dan 

zijn?

Waar zie je 
jezelf over vijf 

jaar?

Wat was het 
eerste waar je 

vanochtend 
aan dacht?

Wat was het 
laatste waar je 

gisteren aan 
dacht?

Tegen wie kijk 
je op?

Wat is het 
gekste dat je 
vandaag hebt 

gezien?

Was er een dag 
dat je gehuild 

hebt van geluk?

Ben je 
gelukkig?

Wat was de 
mooiste dag 

van jouw leven?

Hoe ziet jouw 
perfecte dag 

eruit?

Heb je vandaag 
een 

complimentje 
gegeven?

Heb je vandaag 
een 

complimentje 
gekregen?

Wat is de 
laatste film die 
je hebt gezien?

Wat voor 
muziek heb je 

het laatst 
geluisterd?

Welk boek heb 
je het laatst 

gelezen?

Waar ben je het 
meest bang 

voor?

Wat is het beste 
advies dat je 

hebt gekregen?

Waar heb je het 
meest spijt 

van?

Waar schaam jij 
je het meest 

voor?

Wat is jouw 
favoriete spel?

Wat mis je aan 
kind zijn?

Wat is de minst 
favoriete baan 
die je ooit hebt 

gehad?

Heb je ooit iets 
gedaan 

waarmee je in 
de problemen 

kwam?

Geloof je in 
liefde op het 

eerste gezicht?

Wie heb je het 
laatst gebeld?

Denk je dat er 
op een dag 

buitenaardse 
wezens landen?

Zou je voor één 
dag het andere 
geslacht willen 

zijn?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


