
          
1

je lievelingsdier

             2

iets wat je heel    
graag doet

            3

een leuk cadeau 
dat je kreeg

                4

iets wat je echt 
niet graag doet

            5

je favoriete 
kledingstuk

           6

iets wat je 
heel goed kan

7

je favoriete 
       muziek

8

Vertel ons 
iets over…

sla één beurt 
over

9

wat je vorige 
zondag deed

17

je appartement
of je huis

             16

iets waar je 
bang voor bent

15

het land dat jij 
het mooiste 

vindt

14

je huisdieren

           13

         je familie

12

iets wat jou 
nerveus maakt

           11

waarom je naar 
Babbelonië 

komt

10

ga 3 plaatsen 
terug

18

je favoriete 
acteur of actrice

19

iets waar je trots 
op bent

20

je favoriete film

21

ga 2 plaatsen 
verder

22

iets wat je 
gelukkig maakt

23

         

       je uurwerk

24

de ideale vrouw 
of man voor jou 

25

je favoriete 
plaats in huis 

26

je kinderen, 
kleinkinderen

27

35

wat je ’s avonds 
doet

34

3 woorden die 
jou beschrijven

          33

je lievelingskleur

32

wat kies je: 
gezondheid, 

geld of liefde?

31

je droomjob

              30

je favoriete 
sport

            29

iets of iemand 
waar je om kan 

lachen

28
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