Leuke Belvragen!
Bellen met een vreemde? Dat is toch raar? Nee hoor!
Er zijn heel erg veel verschillende onderwerpen waar je over kunt praten van koetjes en kalfjes
tot wat serieuzere onderwerpen. We houden hoe dan ook allemaal van kletsen. Met deze lijst heb
je in ieder geval een begin van inspiratie na het voorstellen wie je bent, maar uiteraard mag je
zelf ook creatief denken.
Voorbeelden van leuke onderwerpen zijn: interesses/hobby’s, favoriete herinneringen, reizen,
dagelijkse bezigheden, (huis)dieren, serieuze (politieke) discussies zoals het klimaat, leuke
spelletjes, televisieprogramma’s/Netflix series, familie(drama’s?), beroemdheden……….

 Vragen aan Studenten
1. Wat studeer je precies? Kun je uitleggen wat er dan in een week van je verwacht
wordt?
2. Weet je al wat je wil gaan doen later? Leg uit! Ook als je het nog niet weet.
3. Heb je nog doelen/ambities buiten studeren? Welke?
4. Als je niet aan het studeren bent, op welke plek ben je dan het allerliefst? Waarom?
5. Welk cijfer zou je je leven nu geven? Waarom?
6. Ga je vaak op vakantie? Zo ja, waar reis je het liefste heen en met wie?
7. Wat is jouw favoriete (bord)spel? Heb je nog een tip hoe je dat het beste kan spelen?
8. Als je voor een dag mocht wisselen van persoon met iemand, wie zou dat zijn en
waarom?
9. Hoe zouden jouw vrienden jouw beschrijven in 5 woorden?
10. Wat kook je het liefste? Wat is je favoriete keuken? Waarom?

 Vragen aan Senioren
1. Wat was u aan het doen toen u zo oud was als ik (beroep/studie)?
2. Als u nog een keer naar een plek zou mogen gaan van vroeger, welke plek zou dat
zijn?
3. Wat is de meest opmerkelijke verandering tussen vroeger en nu (2020)?
4. Waar bent u het meest trots op (wat u heeft bereikt bijvoorbeeld)?
5. Wat is het meest gênante moment dat u ooit heeft meegemaakt?
6. Heeft u angsten (gehad)? Welke?
7. Wat is het meest originele cadeau dat je ooit hebt gekregen/hebt gegeven? En welk
cadeau wilde u eigenlijk stiekem meteen doorgeven?
8. Is er iets dat u nog graag zou willen doen? (denk aan een bucketlist)
9. Als uw naam in de krant zou komen, waarvoor zou dat zijn?
10. Als u een toespraak naar het hele land mocht houden zoals de koning, wat zou u dan
zeggen?

