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
sport?

Wat is jouw
ochtendritueel?

Wat is een
goede
eigenschap van
jou?

Welke kans wil
je nog eens
grijpen?

Wanneer was je
voor het laatst
trots op jezelf?

Wat is een
gekke
eigenschap van
jou?

Zonder welke 3
dingen kun je
niet leven?

Wat is jouw
lievelingsplek?

Wat stel je
altijd uit?

Welke
alledaagse
dingen maken
jou gelukkig?

Wat kan jou
echt ontroeren?

Welke film
heeft echt
indruk op jou
gemaakt?

Wat is jouw
favoriete dag
van de week?

Durf jij je
dromen te
volgen?

Wie is een
voorbeeld
figuur voor jou?

Kies je voor
uitgebreid
ontbijten of
uitgebreid
dineren?

Wat is jouw
favoriete genre
boeken?

Wat zou je nog
eens willen
leren?

Wat betekent
ontspannen
voor jou?

Voor wie wil je
meer de tijd
nemen?

Wat is het
laatste
compliment dat
je hebt
gegeven?

Wat is het beste
advies dat je
ooit hebt
gekregen?

Wie moet je
weer eens
opzoeken?

Ben je een
dromer, denker
of doener?

Wat waardeer
je in anderen?

Wat was jouw
mooiste
avontuur?

Waar kun jij
meer tijd voor
nemen?

Wat tovert een
glimlach op
jouw gezicht?

Waar ben jij
dankbaar voor?

Hoe sta jij bij je
vrienden
bekend?

Kies je voor een
stedentrip of
strandvakantie?

Wanneer heb jij
jezelf voor het
laatst
uitgedaagd?

Wat zou je doen
als je voor één
dag weer kind
was?

Wat is jouw
favoriete
seizoen van het
jaar?

Wat is het
fijnste moment
van de dag?

Wat geeft jou
energie?

Wat is voor jou
belangrijk in
een relatie?

Hoeveel
stappen zet jij
op een dag?

Welk beroep
zou je kiezen
als je alles zou
kunnen
worden?

Geef jij
onbekenden
wel eens een
helpende hand?

Neem de tijd

Ontdek wat je allemaal kunt
met Tea Topics op

pickwick.nl/teatopics

Praat met Nederland mee over #teatopics
instagram.com/pickwicknl

facebook.com/PickwickNL

