
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? 

Hou je meer 
van honden of 

van katten?

Wat is jouw 
ergste 

nachtmerrie?

Wat is de 
laatste droom 

die je nog 
weet?

Wat is het 
meest nutteloze 

advies dat je 
ooit hebt 

gekregen?

Kook je liever 
zelf of bestel je 

liever eten?

Welke 
superkracht 

zou je het liefst 
willen hebben?

Wat is de 
grootste gok 

die je ooit hebt 
genomen.

In welk tijdperk 
zou je willen 

leven?

Heb je 
afgelopen week 

iets nieuws 
geleerd?

Wat is jouw 
favoriete 
gerecht?

Wat vind jij het 
leukste aan 
man/vrouw 

zijn?

Waar stoor jij je 
snel aan?

Hoe lang ben je 
ooit achter 

elkaar wakker 
geweest?

Waar kijk je als 
eerst naar bij 

een man/
vrouw?

Waar ter 
wereld voel jij je 

het meest 
comfortabel?

Wat zou jouw 
laatste 

avondmaal 
zijn?

Heb je liever 
een jaar geen 
tv of een jaar 
geen snacks?

Wat zou je 
absoluut niet 

kunnen missen?

Wat vind jij 
jouw beste 

eigenschap?

Wat is het 
laatste dat je 
doet voor je 
gaat slapen?

Zit je liever in 
de gevangenis 
of ben je liever 

dakloos?

Heb je een 
stopwoord?

Wat is jouw 
favoriete 
snoep?

Hoeveel paar 
schoenen heb 

je?

Wat heb je het 
laatst gekocht?

Ben je een 
pessimist of 

optimist?

Ben je ooit naar 
de eerste hulp 

geweest?

Ben je liever 
lang en dik, of 

klein en 
atletisch?

Ben je liever 
populair of ben 
je liever slim?

Welke landen 
heb je allemaal 

bezocht?

Wanneer vind je 
iemand oud?

Wie uit het 
verleden zou je 

willen 
ontmoeten?

Wat is je 
allereerste 

herinnering?

Welke 
beroemdheid 
zou je willen 

zijn?

Wat wilde je 
worden toen je 

klein was?

Wie aan deze 
tafel heeft het 
meeste geluk?

Wat is jouw 
droombaan?

Wat doe je het 
liefst op een 
regenachtige 

dag?

Zou je tien jaar 
korter willen 
leven in ruil 

voor rijkdom?

Wat is de 
grootste prijs 

die je ooit 
gewonnen 

hebt?

Welke 
beroemdheid 

heb je ooit 
ontmoet?

Wat staat er 
nog op jouw 
bucketlist?

Wat is jouw 
meest favoriete 

kledingstuk?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


