18 snelle vragen aan Pien:

PIEN WOLBERS
Pelle’s medewerkster van

…

Haii, ik ben Pien Wolbers.
Ik ben 16 jaar en werk nu bijna 2 jaar bij Pelle’s. Ik zit in het
laatste jaar van de Havo op het Twents Carmel College
lyceumstraat. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te
handballen en leuke dingen te doen met vriendinnen.

De lekkerste snack uit de Pelle’s cafetaria:
Frikandel speciaal
Mijn geld geef ik het liefst uit aan:
Kleren en uitgaan
Dit heb ik het laatst gegoogeld:
Voorbeelden van guilty pleasures
De beste manier om het weekend te beginnen:
Avondje met vriendinnen
Ik krijg de slappe lach van:
Het knorrenspel
In deze wereldstad zou ik wel willen wonen:
Dubai of New York
Ik kan niet leven zonder:
Familie, vrienden, mijn mobiel en bed
Mijn ideale vrije dag? Die ziet er zo uit:
Uitslapen en dan iets leuks doen met vriendinnen
Mijn levensmotto is
Klein maar fijn
De mooiste plek op de wereld waar ik ben geweest:
Parijs en mijn slaapkamer
Dit doe ik niet graag:
Leren en vroeg opstaan
Mijn guilty pleasure:
Bij een parfumerie een duur geurtje opspuiten
Ik ben bang voor:
Het vliegtuig
Ik word chagrijnig van:
Weinig en eetgeluiden
Dit ligt er in mijn nachtkastje:
Make-upremover en zalfjes
De grootste blunder die ik ooit heb gemaakt:
De verkeerde bestelling meegeven
Je kunt mij wakker maken voor:
Op vakantie gaan
Dit zijn mijn doelen bij Pelle’s:
Naar de bediening

Dilemma’s:
De cafetaria openen of sluiten?
Sluiten
Pinnen of contant?
Pinnen
Je hebt altijd een currysmaak in je
mond of je schoenen zitten vol met
mayo?
Schoenen vol met mayo
Roy of Wendy?
Beide natuurlijk
Liever een datingshow of
survivalprogramma?
Survivalprogramma
Doe je vandaag één wens OF ...
wacht je liever tien jaar om er dan
drie te mogen maken?
Liever tien jaar wachten
Je woont op de 94ste verdieping van
een flat zonder lift of al je digitale
communicatie moet vanaf vandaag
via handgeschreven brieven?
Wonen op 94ste verdieping

Reactie Roy & Wendy:
Lieve Pien,
Een echte horecatopper! Wij vinden dat jouw
inzet wel eens beloond mag worden! We
wensen je heel veel succes met de examens
de komende periode en we hopen dat je nog
heel wat uurtjes bij Pelle’s blijft shinen!

