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Door Nathalie Strijker -  Welke minister 
houdt van mooie schoenen? Wie groeide op 
tussen de koeien? En wie vindt het belangrijk 
dat kinderen u zeggen tegen hun ouders? De 
nieuwe ministers van de regering Rutte III 
staan te trappelen om te beginnen. We stellen 
ze in dit spelletje aan je voor!

Memory met de nieuwe ministers
Regeren is natuurlijk geen spelletje, maar dat 
kun je er nu wel van maken. Knip alle kaartjes 
uit, plak ze op stevig papier en klaar is je Minister 
Memory! Draai de plaatjes om, hussel ze door 
elkaar en spelen maar. De gewone Memory-regels 

gelden. Draai dus bij iedere beurt twee kaartjes 
om. Je zoekt steeds naar een minister plus zijn of 
haar tekstje. Heb je de juiste twee omgedraaid? 
Dan zijn die kaartjes van jou en mag je nog een 
keer. Tot je twee kaartjes hebt omgedraaid die 
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Vicepremier en minister 
voor Ouderenzorg
Weetje: Hij houdt van opvallende 
schoenen. Voor zijn sollicitatie met 
Rutte koos hij zijn mooiste paar: 
veterschoenen met rode, gele, zwarte, 
grijze, blauwe en witte patronen. 
Hiervoor was hij wethouder in 
Rotterdam. Vroeger was hij ook nog 
leraar en schooldirecteur.

Minister van Economische 
Zaken en Klimaat
Weetje: Op school was hij heel 
berekenend. Voor het vak Frans moest 
hij twintig boeken lezen. Daar had hij 
geen zin in en dus vroeg hij voor Frans 
een 1 en haalde voor de andere 
vakken tienen. 
Hiervoor was hij staatssecretaris 
van Financiën. 
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Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid
Weetje: In april ging hij hand in hand 
met Alexander Pechtold op de foto 
voor een actie tegen homogeweld. 
Hiervoor was hij Kamerlid voor D66. 
Eén van zijn plannen was het 
afschaffen van Tweede Pinksterdag 
als vrije dag.

Minister van Defensie
Weetje: Ze is niet heel lang (kort 
eigenlijk) en een beetje bazig. 
Haar bijnaam is daarom ‘De Kleine 
Generaal’. En ze heeft hoogtevrees, 
dus ze gaat niet mee parachute-
springen met de soldaten. 
Hiervoor was ze Commissaris van 
de Koning in Overijssel. 

Minister van 
Buitenlandse Zaken
Weetje: Hij was ooit secretaris van 
een postduivenvereniging en eet 
graag bij McDonald’s . 
Hiervoor was hij vijf jaar de 
voorzitter van de VVD. Daarvoor was 
hij staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

Minister van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelings-
samenwerking
Weetje: Ze spreekt zes talen vloeiend: 
Nederlands, Engels, Frans, Spaans, 
Duits en Arabisch. 
Hiervoor werkt ze voor de Verenigde 
Naties in Libanon. Daar probeerde 
ze oplossingen te vinden voor de vele 
Syrische vluchtelingen in het land.

Minister van Infra-
structuur en Waterstaat
Weetje: In haar vrije tijd zit ze het 
liefst bij haar man achter op de 
motor. Samen crossen ze tijdens 
vakanties heel Europa door. Ze gingen 
zelfs een keer op de motor naar 
Rusland. 
Hiervoor zat ze in het Europees 
Parlement.

Minister-president
Weetje: Hij geeft nog steeds les op 
een middelbare school in Den Haag. 
Hij geeft daar een keer per week het 
vak maatschappijleer. 
Hiervoor was hij ook al twee keer 
minister-president van Nederland 
van de kabinetten Rutte I en II.
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