
Neem de tijd

Onze Tea Topics geven een mooie aanleiding om samen in gesprek te gaan onder het genot 
van een kopje thee. Met deze spaarposter kun je alle Tea Topics sparen die op dit moment op 

onze theelabels staan. Streep ze af of plak jouw verzamelde Tea Topics eroverheen.

Wat is jouw 
mooiste 

herinnering van 
het afgelopen 

jaar?

Welk gerecht 
doet je denken 
aan vroeger?

Welke vakantie 
zou je willen 
herbeleven?

Welk lied 
beschrijft 
jouw leven 

op dit moment?

Hoe ziet jouw 
perfecte 

vrijdagavond 
eruit?

Wanneer heb je 
voor het laatst 

een kaartje 
gestuurd?

Wie neem je het 
liefst mee 
tijdens een 

dagje winkelen?

Hoe zou een 
vriend(in) jou 
omschrijven?

Op welk 
familielid zou 
je het liefst 

willen lijken?

Wat is jouw 
leukste 

eigenschap?

Welke 
gebeurtenis 

heeft je 
gemaakt tot 

wie je nu bent?

Geloof je in 
ware liefde?

Wat is voor jou 
een ultiem 

geluks-
momentje?

Hoe ziet jouw 
ideale vrije dag 

eruit?

Wanneer heb je 
voor het laatst 
een dag niets 

gedaan?

Wanneer ben
je op je best?

Wat zijn de 
leukste dingen 
in het leven?

Wie is jouw 
voorbeeld?

Met welk idee 
moet je nog 
steeds iets 

doen?

Wanneer heb 
je voor het 

laatst 
geweldig 
gegeten?

In welke serie 
zou je wel een 

rol willen 
spelen?

Welk verhaal 
wordt altijd 

over jou 
verteld?

Hoe ga je er 
vandaag een 

goede dag 
van maken?

Welke stad in 
Nederland wil 
je nog graag 

een keer 
bezoeken?

Hoe ziet jouw 
droomhuis 

eruit?

Wat is jouw 
levensmotto?

Wat maakt de 
band met jouw 
beste vriend(in) 

bijzonder?

Hoe ziet een 
romantische 

date er volgens 
jou uit?

Van welk 
bordspel word 
jij het meest 

fanatiek?

Welke hobby 
van vroeger 
zou je weer 

willen 
oppakken?

Wat heb jij 
nodig om 
gelukkig
te zijn?

Wanneer liet je 
voor het laatst 
merken dat je 

ergens 
dankbaar 
voor was?

Volg je liever 
je hart of 
je hoofd?

Hoe belangrijk 
is geld voor 

jou?

Wie bel je
om je hart
te luchten?

Waar zou je 
vaker over 

willen praten?

Wat doe jij om 
je hoofd leeg te 

maken?

Waar kijk je het 
meest naar uit 

aankomend 
weekend?

Hoe kijk je 
terug op je 
leven tot nu 

toe?

Aan welke 
sport op de 
Olympische 

Spelen zou je 
mee willen 

doen?

Welk cadeau 
dat jij hebt 

gegeven zou je 
zelf ook willen?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


