
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 
favoriete 
sprookje?

Wie zou je 
meenemen 

naar de maan?

Als welk dier 
zou je willen 

reïncarneren?

Wie inspireert 
jou om een 

beter mens te 
zijn?

Liever 1 jaar 
vooruit of 1 jaar 

terug?

Hoe ziet de 
wereld er uit 
over 10 jaar?

Van welke 
docent heb je 

het meest 
geleerd?

Uit welke kleine 
dingen haal je 

geluk?

Met welk 
familielid zou je 
een dag willen 

ruilen?

Wat zijn drie 
positieve 

dingen aan 
deze dag?

Waarom is het 
fijn om jou als 

vriend/vriendin 
te hebben?

Welk liedje 
roept speciale 
herinneringen 

op?

Wie fleurt jou 
op op een 

sombere dag?

Hoe heb jij je 
eerste liefde 

leren kennen?

Wat is jouw 
avondritueel?

Wat staat er op 
je 

verlanglijstje?

Wie zou je meer 
complimentjes 
moeten geven?

Wat is je 
favoriete 
feestdag?

Liever koken of 
eten bestellen?

Welke tradities 
heb je binnen 
jouw familie?

Ben je 
bijgelovig?

Welk beroep 
zou je voor een 

dag willen 
uitoefenen?

Wat is iets dat 
weinig mensen 

over jou weten?

Welk dier zou je 
voor een dag 

willen zijn?

Wat is liefde 
voor jou?

Wat heb jij van 
je ouders 

overgenomen?

Wat is jouw 
favoriete spel?

Zou je op Mars 
willen wonen 
als dat kon?

Welk dier geeft 
jouw 

persoonlijkheid 
het beste weer?

In welk tijdperk 
zou je willen 

leven?

Welk advies zou 
jij je jongere 
zelf geven?

Hoe zet jij een 
ander in het 

zonnetje?

Wat is het 
mooiste plekje 

van Nederland?

Wat is de 
perfecte snack 

voor bij de 
thee?

Kun je een 
nieuwe 

theesmaak 
bedenken?

Met wie vier je 
het liefst je 
verjaardag?

Wat maakt jou 
bijzonder?

Wie biedt jou 
altijd een 

luisterend oor?

Bij wie vind je 
rust?

Welk vak 
ontbreekt er 

volgens jou op 
school?

Wat was voor 
jou een levens-
veranderende 

ervaring?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


