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?

Als jij een
glazen bol had,
wat zou je daar
graag in willen
zien?

Als je
onsterfelijk zou
zijn voor 1 dag,
wat zou je dan
doen?

Wat is jouw
meest dierbare
plekje op
aarde?

Wat is het
ondeugendste
dat je vroeger
hebt
uitgespookt?

Wat is jouw
grootste
droom?

Waar voel je
jezelf het meest
op je gemak?

Met wie zou jij
voor één dag
willen ruilen?

Wat is jouw
ultieme
geluksmoment?

Wat is het
meest
bijzondere wat
iemand ooit
voor jou deed?

Wat is de meest
vreemde plek
waar je ooit
geslapen hebt?

Wat zou je
uitvinden als
alles te
realiseren was?

Wanneer komt
het kind in
jezelf weer
boven?

Als je alle tijd
van de wereld
had, wat zou je
dan doen?

Wat is het
leukste wat je
geleerd hebt
van jouw oma?

Welke dag zou
je nog een keer
willen beleven?

Welke acteur
zou de hoofdrol
spelen in de
film over jouw
leven?

Waar mag ik je
's nachts voor
wakker maken?

Waar word je
blij van?

Waar heb je om
gelachen
vandaag?

Als je terug in
de tijd kon
gaan wat zou je
dan doen?

Wat is jouw
favoriete
sprookje?

Hoe ziet jouw
ideale vrije dag
eruit?

Welke stempels
zou je in jouw
paspoort
willen?

Wat is iets dat
nog niemand
van je weet?

Wat was de
laatste keer dat
je de slappe
lach had?

Welke gave zou
je willen
hebben?

Van wie kreeg
je allemaal
vlinders in je
buik?

In welk boek
zou jij de
hoofdpersoon
willen zijn?

Wat is het
mooiste cadeau
dat je ooit
kreeg?

Met welk
beroemd
persoon zou jij
een dag willen
ruilen?

Welke droom
zou je heel
graag zien
uitkomen?

Wat brengt een
lach op jouw
gezicht?

In welk tijdperk
had jij wel
willen leven?

Van welke
kleine dingen
word jij
gelukkig?

Waar zou jij
meer tijd aan
willen
besteden?

Heb je vandaag
een leugentje
om bestwil
verteld?

Wat zou je
graag nog eens
willen doen?

Wat zou je nog
heel graag aan
iemand willen
vragen?

Wat was de
mooiste dag
van je leven?

Welke
uitdaging zou je
nog eens willen
aangaan?

Welke naam
zou je jezelf
geven als je
deze mocht
veranderen?

Wat was je
grootste
blunder?

Ontdek wat je allemaal kunt
met Tea Topics op

pickwick.nl/teatopics

Waar ben je
dankbaar voor
in het leven?

Hoe ziet jouw
droomhuis
eruit?

Met wie zou je
het liefst dit
kopje thee
drinken?

Neem de tijd

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

facebook.com/PickwickNL

