POLITIEKE POWERVROUWEN BING0
KORTE OMSCHRIJVING
Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan 9 vakjes met antwoorden. Jij
leest één voor één de “vragen” voor. Degene die als eerste alle vakjes heeft aangekruist, roept
‘BINGO’. Na controle wint deze persoon een prijsje.
DUUR
10 minuten
BENODIGDHEDEN
-

Een unieke bingokaart per deelnemer
Een pen/potlood per deelnemer
Prijsjes

STAPPENPLAN
1. Geef de deelnemers allemaal een unieke bingokaart. Leg uit dat op hun kaart antwoorden
staan op vragen die je gaat stellen, en dat iedereen een andere bingokaart krijgt. Er zijn meer
dan 9 vragen, dus het kan zijn dat het juiste antwoord niet altijd op de kaart staat!
2. Geef aan wanneer iemand BINGO kan roepen. Waarschijnlijk is gelijk spelen voor de volle
kaart het handigste. Mocht je nog een “tussenronde” doen (bijvoorbeeld voor 3 op een rij),
dan kun je die persoon een kleiner prijsje geven.
3. Zeg dat de prijs gaat naar degene die als eerste terecht BINGO roept, zodat je niet opeens 5
mensen hebt die een prijs claimen.
4. Lees de vragen voor en houd de snelheid er in.
5. Wanneer een deelnemer BINGO roept, controleer je of dit een juiste BINGO is. Geef de
winnaar een prijsje.
6. Optioneel: Loop na afloop van de bingo kort alle vragen en antwoorden langs.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
1. Zij was het 1e vrouwelijke Tweede Kamerlid.
Suze Groeneweg
2. Deze Pakistaanse kinderrechtenactiviste overleefde in 2012 een aanslag op haar leven en
ontving in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede.
Malala Yousafzai
3. Zij is de 1e eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie.
Ursula von der Leyen
4. Zij was de 1e vrouwelijke minister van Nederland.
Marga Klompé
5. Deze Amerikaanse burgerrechtenactiviste weigerde in 1955 haar zitplaats in het voor
zwarten gereserveerde deel van de bus af te staan voor blanke medepassagiers toen de bus
vol raakte.
Rosa Parks
6. Zij werd in 1998 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer.
Jeltje van Nieuwenhoven
7. Zij was de laatste farao van Egypte en zou zichzelf hebben vergiftigd met slangengif.
Cleopatra
8. Zij was één van de belangrijkste voorvechters van het vrouwenkiesrecht in Nederland; ze
wilde zich al in 1883 op de kiezerslijst laten zetten.
Aletta Jacobs
9. Zij werd in 1946 de eerste vrouwelijke burgemeester in Nederland, waarna zij tot haar
overlijden in 1966 dit ambt bekleedde.
Truus Smulders-Beliën
10. Deze exotische danseres werd door de Fransen schuldig bevonden aan spionage tijdens de
Eerste Wereldoorlog en gefusilleerd.
Mata Hari
11. Zij was in 1977 de 1e vrouwelijke fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Politieke Partij
Radicalen (PPR) in de Tweede Kamer.
Ria Beckers
12. Als vorstin van het Verenigd Koninkrijk is zij de langstzittende vorst ter wereld (sinds 1952).
Queen Elizabeth II
13. Zij drukte als staatshoofd van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog een flinke stempel
op het beleid van de regering.
Koningin Wilhelmina
14. Zij werd in 2005 de 1e vrouwelijke Duitse bondskanselier en wordt gezien als één van de
machtigste vrouwen op dit moment.
Angela Merkel
15. Deze Nederlandse oud-politica van de VVD was van 2004 tot 2014 Europees Commissaris.
Neelie Kroes

