
Neem de tijd

Spaarposter

Spaar ze allemaal !

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.

Bij wie kun jij je 
hart luchten?

Wie vertrouw je 
het meeste?

Waar ben je het 
meest 

dankbaar voor?

Wie zou je 
graag 

persoonlijk 
willen 

bedanken?

Waar voel jij je 
het meeste 

thuis?

Wat is jouw 
favoriete 

herinnering?

Wat is family 
time voor jou?

Met wie heb je 
al te lang niet 

meer 
bijgepraat?

Wie bel je voor 
een gezellig 
avondje uit?

Wie maakt je 
gelukkig?

Wie maakt je 
altijd aan het 

lachen?

Met wie wil je 
snel een kopje 
thee drinken?

Waar kun je 
echt van 

genieten?

Wat inspireert 
je?

Wat is het 
leukste 

complimentje 
dat je gekregen 

hebt?

Wat motiveert 
jou?

Welk doel wil je 
volgend jaar 

bereiken?

Wat is jouw 
talent?

Naar welke plek 
op de wereld 

zou je toe 
willen?

Welke droom is 
al uitgekomen?

Wat is jouw 
grootste wens?

Door wie ben je 
kortgeleden 

verrast?

Wanneer neem 
je een 

momentje voor 
jezelf?

Hoe laad je 
jezelf op?

Wanneer voel 
je je het 

energiekst?

Hoe start je ’s 
morgens op?

Wat doe je het 
liefst bij wat tijd 

voor jezelf?

Wat is jouw 
favoriete thee 

momentje?

Op welk 
moment is thee 

voor jou 
onmisbaar?

Wat is jouw top 
3 aan favoriete 
thee varianten?

Wie is de 
grootste thee 

liefhebber die je 
kent?

Met wie zou je 
een wereldreis 
willen maken?

Als je een 
superheld was, 
wie zou je dan 

zijn?

Waar kun je 
niet zonder?

Wie is de 
laatste persoon 

waar je 
gisteren aan 

dacht?

Wie was je 
eerste liefde?

Heb je wel eens 
gespiekt?

Hoeveel uur per 
dag besteed je 

aan sociale 
media?

Wat is je gekste 
bijnaam?

Kan je tegen je 
verlies?

Wat zou je doen 
met 10 miljoen?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


