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 maakt jou
uniek?

Wat is het
meest
afgespeelde
nummer in jouw
playlist?

Wat is voor jou
het beste
gevoel ter
wereld?

Wie is jouw
persoonlijke
held?

Wat is jouw
favoriete
vakantieland?

Welke taal zou
jij willen leren?

Welk goede
voornemen heb
jij ieder jaar
opnieuw?

Welk fictief
karakter zou jij
tot leven willen
brengen?

Wat zou je doen
als je in één
dag 1.000 euro
mocht
opmaken?

Voor wie zou jij
een fanclub
oprichten?

Bij welke film
moest jij voor
het laatst
huilen?

Wie is de
leukste persoon
die je
afgelopen jaar
hebt leren
kennen?

Maak je liever
een bos- of een
strandwandeling?

Welk dier geeft
jouw
persoonlijkheid
het best weer?

Wat zou je
gaan doen als
je een carrièreswitch kon
maken?

Bij het spelen
van welk spel
verlies jij altijd?

Wat doe jij het
liefst in het
weekend?

Welke bijnaam
zou jij jezelf
geven?

Wat is het
meest
romantische
dat jou is
overkomen?

Ben jij een
buiten- of een
binnenmens?

Wat zou jij
veranderen als
je ministerpresident was?

Welke 3
voorwerpen zou
jij meenemen
naar een
onbewoond
eiland?

Zou je liever de
loterij winnen of
de perfecte
baan vinden?

Aan welk
huishoudelijk
klusje heb jij
een grote
hekel?

Welk muziek
instrument zou
je willen leren
bespelen?

Wat is het
gekste dat je
ooit hebt
gedaan?

Ga je liever
naar de zon of
naar de
sneeuw?

Om wie moet jij
het hardst
lachen?

Met welke
beroemdheid
zou jij een kopje
thee willen
drinken?

Welke 3
woorden
omschrijven jou
het best?

Wat is jouw
favoriete
ijssmaak?

Wat is jouw
favoriete
feestdag?

Welke keuken
vind jij het
lekkerst?

Wat is jouw
sterkste
zintuig?

Wat is het
avontuurlijkste
dat je ooit hebt
gedaan?

Welke titel zou
jij het boek over
jouw leven
geven?

Ben jij een
vroege vogel of
een
avondmens?

Welke planeet
zou jij het liefst
bezoeken?

Wat is jouw
favoriete
seizoen?

Wat is de
leukste mop die
je ooit hebt
gehoord?

Van wie zou jij
de gedachten
willen lezen?

Als je deze
week opnieuw
kon doen, wat
zou je anders
doen?

Wat zou je doen
als je nooit
meer hoefde te
werken?

Wat is de
mooiste plek
die je ooit hebt
bezocht?

In welke sport
zou jij een
olympisch
atleet willen
zijn?

Als je iemand
anders zou zijn,
wie zou je dan
willen zijn?

Ontdek wat je allemaal kunt
met Tea Topics op

pickwick.nl/teatopics

Houd je meer
van zoet of van
hartig?

Wat eet je het
liefst bij het
ontbijt?

Neem de tijd

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

facebook.com/PickwickNL

