
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 staat er op 
jouw favoriete 

foto?

Wat wil je deze 
week bereiken?

Wanneer heb je 
voor het laatst 

iets nieuws 
gedaan?

Welke muziek 
raakt jou?

Welke cultuur 
fascineert jou?

Welk positief 
nieuws van 

deze week is je 
bijgebleven?

Welk 
compliment 
mag je jezelf 

geven 
vandaag?

Wie zou je 
vandaag 

kunnen helpen?

Aan welke 
spelshow zou je 

willen 
meedoen?

Wat doe je 
voordat je naar 

bed gaat om 
lekker te 

kunnen slapen?

Welk 
stripfiguur lijkt 

op jou?

Welke levensles 
wil je 

doorgeven aan 
anderen?

Wat zou je 
doen als je een 
dag koning(in) 

was?

Hoe laat je 
blijken dat je 
van iemand 

houdt?

Met welke 
beroemdheid 

zou je een 
dagje uit 
willen?

Waar kijk je 
naar uit deze 

week?

Wie maakt 
jou blij?

Welke 
gewoonte wil je 
graag afleren?

Wat zou je 
doen met een 

extra dag in de 
week?

Bij welk gebouw 
zou je wel eens 
binnen willen 

kijken?

Welke feestdag 
lekkernij mag 
het hele jaar 
verkrijgbaar 

zijn?

Wil je blijven 
wonen waar je 

nu woont?

Wie wil je 
beter leren 

kennen?

Wanneer voel 
jij je ergens 

thuis?

Wie kent jou 
het beste?

Waar heb je 
geen geduld 

voor?

Welk detail van 
vandaag wil je 

onthouden?

Waar praat je 
graag over?

Wie heeft jou 
veel geleerd?

Wat kun je 
makkelijk uren 
achter elkaar 

doen?

Waar zou je wel 
een jaar lang 

gratis toegang 
tot willen 
hebben?

Waar werd je 
als kind blij van?

Wat zou er in 
het eerste 

hoofdstuk van 
jouw biografie 

staan?

Wat was jouw 
eerste 

baan(tje)?

Hoe ben je de 
afgelopen vijf 

jaar veranderd?

Hoe voel je je 
vandaag?

Woon je liever 
in een stad of in 

een dorp?

Wat moet 
blijven zoals 

het nu is?

Waar besteed 
jij op een vrije 
dag de meeste 

tijd aan?

Waar drink je 
het liefst een 
kopje thee?

Wat zou je 
kopen van je 
laatste vijf 

euro?

Welke vraag 
zou je op een 

theelabel 
zetten?

pickwick.nl/teatopics

Ontdek wat je allemaal kunt 
met Tea Topics op

instagram.com/pickwicknl facebook.com/PickwickNL

Praat met Nederland mee over #teatopics


