
géén paar vormen. Dan is de volgende speler aan 
de beurt. Ga zo door tot alle kaartjes op zijn. De 
speler met de meeste kaartjes wint. 
Duizelen al die namen en banen je? Kijk goed 
naar de kleuren en de patroontjes! Het wordt ook 

makkelijker als je bijvoorbeeld met de helft van 
de ministers begint. Als je dit spel een paar 
keer speelt, weet jij voortaan nog beter dan je 
ouders en juf of meester welke ministers er in 
het kabinet zitten! 

Vind jij het zonde om deze 
Kidsweek te verknippen? 

Je kunt de kaartjes ook printen op 
Kidsweek.nl/ministermemory
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Bruno 
Bruins
Bruno 
Bruins

Wopke 
Hoekstra

Carola 
Schouten

Vicepremier en minister 
van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit
Weetje: Ze groeide zelf op een 
boerderij met koeien op. Haar 
moeder runde het bedrijf met haar 
drie dochters. Carola deed de 
administratie.  Hiervoor werkte ze 
op het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. En zat ze in de 
Tweede Kamer.

Minister van 
Medische Zorg
Weetje: Als student werkte hij in 
een café en viel daar bijna door een 
openstaand luik naar een metersdiepe 
kelder. Net op tijd trok een collega 
het luik dicht zodat Bruno bleef 
hangen tussen luik en vloer. Hiervoor 
werkte hij bij het UWV, het bedrijf 
dat uitkeringen regelt. 

Arie 
Slob

Minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en 
Media
Weetje: Hij vertelde in een interview 
dat zijn vier kinderen nog altijd u 
tegen hun ouders zeggen. 
Hiervoor was hij jarenlang 
partijleider van de ChristenUnie. 
Twee jaar geleden werd hij directeur 
van een museum in Zwolle. 

Minister van Financiën
Weetje: Hij houdt van schaatsen en 
wil graag een keer meedoen met de 
beroemde Friese Elfstedentocht. In 
2012 schaatste hij de alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissensee in 
Oostenrijk. Hiervoor zat hij in de 
Eerste Kamer en was hij vice-
voorzitter van het CDA.

Sander 
Dekker
Sander 
Dekker

Minister voor 
Rechtsbescherming
Weetje: Hij speelde vanaf zijn 
vijftiende jaar gitaar in de band 
Count Zero. De band speelde 
vooral covers van onder meer The 
Rolling Stones en won zelfs prijzen. 
Hiervoor was hij staatssecretaris van 
Onderwijs.

Kajsa 
Ollongren
Kajsa 
Ollongren

Vicepremier en minister 
van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties
Weetje: Toen ze klein was, deed ze 
mee met een schaakpuzzel in de 
krant. Al snel werd ze gebeld: met de 
briljante oplossing die zij had 
ingestuurd had de schaak     mede werker 
geen rekening gehouden. 
Hiervoor was ze wethouder en 
hulp- burgemeester in Amsterdam. 

Ferdinand 
Grapperhaus

Minister van Justitie en 
Veiligheid
Weetje: Zijn vader, die ook Ferdinand 
heette, was vijftig jaar geleden 
staatssecretaris van Financiën. Deze 
Ferdinand heeft trouwens ook weer 
een zoon die Ferdinand heet. 
Hiervoor was hij één van de bazen bij 
een internationaal advocatenbedrijf. 

Ferdinand 
Grapperhaus

Minister van Justitie en 
Veiligheid
Weetje:
heette, was vijftig jaar geleden 
staatssecretaris van Financiën. Deze 
Ferdinand heeft trouwens ook weer 
een zoon die Ferdinand heet. 
Hiervoor
een internationaal advocatenbedrijf. 
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Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap
Weetje: Ze weet van zichzelf dat ze 
heel vaak ‘uh’ zegt. Daarom twijfelde 
ze lang of ze wel geschikt was voor 
de politiek. Op een wandeltocht in 
Ierland hakte ze de knoop door: 
‘Kan mij het schelen, dit is wie ik ben.’ 
Hiervoor was ze Kamerlid voor D66.

Minister van 
Medische Zorg
Weetje:
een café en viel daar bijna door een 
openstaand luik naar een metersdiepe 
kelder. Net op tijd trok een collega 
het luik dicht zodat Bruno bleef 
hangen tussen luik en vloer. 
werkte hij bij het UWV, het bedrijf 
dat uitkeringen regelt. In
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