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LezenvoorIedereen.be Nieuwe titels
De schoolbus 
en andere korte 
verhalen
Verhalen over 
gebeurtenissen die soms 
de krant halen en soms in 
de eigen omgeving van de 
auteur plaatsvinden. 

José Van Laer | De schoolbus en andere korte 
verhalen  
ISBN 978-90-8696-346-1 | leesniveau A1/A2  
64 pagina’s | € 10,00

Feest je mee? <non-fictie> 

De Vlaamse versie van onze 
uitgave Van Sinterklaas tot 
Suikerfeest.

Koen van Kelecom | Feest je 
mee?  
ISBN 978-90-8696-351-5  
| leesniveau A2/B1  
 56 pagina’s  | € 15,00

Kijk voor meer informatie  
op lezenvooriedereen.be.

EenvoudigCommuniceren.nl
Eenvoudig Communiceren vindt het belangrijk dat iedereen plezier in lezen kan ervaren. Ook als 
je nog niet zo lang in Nederland bent, of niet zo makkelijk leest. Daarom maken wij aantrekkelijke 
leesboeken voor iedereen, met verschillende leesniveaus en thema’s. Zo zit er altijd iets voor jou bij.

Houd onze website in de gaten voor nieuwe titels! En geef je op voor onze 
nieuwsbrief.

Binnenkort starten we met een nieuwe serie korte verhalen op A1-niveau: 
Een dag in …

Twijfel je of een titel geschikt is voor jouw groep? 
Oordeel zelf. Van al onze boeken staan de eerste 
pagina’s op eenvoudigcommuniceren.nl.

32 pagina’s | ISBN 978-90-
8696-347-8 | leesniveau B1  
| geïllustreerd | € 7,50

Deze catalogus verschijnt ter gelegenheid van de uitgave 
IEDEREEN LEEST MEE – Handleiding voor meelees-
clubs. In de handleiding staat hoe je een meeleesclub voor 
laaggeletterden opzet, en welke boeken geschikt zijn om 
samen te lezen. In deze catalogus vindt u een overzicht van 
de titels van Eenvoudig Communiceren die in de handlei-
ding worden geadviseerd, aangevuld met non-fictietips.

De catalogus bestaat uit twee delen. Op de pagina’s 3 t/m 7 
stellen wij onze makkelijkste reeksen aan u voor (oplopend 
in moeilijkheidsgraad). Op de pagina’s 8 t/m 16 bieden wij 
een selectie van geschikte boeken op leesniveau A2/B1, on-
derverdeeld in thema’s.
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WoordWinst
Wij ondersteunen de tweede-taalleerder met de extra makkelijke reeks  
WoordWinst. Deze reeks zal uit 10 korte verhalen bestaan, die allemaal woorden 
bevatten die je in de aanloop naar leesniveau A1 wilt leren gebruiken en begrijpen. 
Veel oefenen helpt daarbij, en met deze serie geven wij nieuwkomers in één klap 
herkenning en kennis van de West-Europese samenleving. NT2-docent Johan van 
Caeneghem schrijft de verhalen, Rowan van Geemen maakt de illustraties. 

40 pagina’s | leesniveau A1 | geïllustreerd | € 8,95

B E S T A A N D E  T I T E L S

Blij met jou  
ISBN 978-90-8696-304-1

De voetballer  
ISBN 978-90-8696-302-7

Een nieuwe baan  
ISBN 978-90-8696-303-4

Samen eten  
ISBN 978-90-8696-305-8

Tot ziens  
ISBN 978-90-8696-321-8

Te laat  
ISBN 978-90-8696-337-9

Binnenkort in WoordWinst:

Beterschap! 
ISBN 978-90-8696-352-2 

Dag na dag 
ISBN 978-90-8696-353-9  

Op de fiets 
ISBN 978-90-8696-354-6 

Fijne verjaardag 
ISBN 978-90-8696-355-3 



4 Leestips van Eenvoudig Communiceren bij Iedereen leest mee

Beeldboek
Beeldboek is een serie korte, heel eenvoudige verhalen. Foto’s ondersteunen de 
tekst. Op de pagina’s staan gemiddeld niet meer dan tien zinnen. Elk verhaal draait 
om een hoofdpersoon die iets bijzonders meemaakt. Met deze boeken kunnen vol-
wassen beginnende lezers ‘leeskilometers’ maken. Johan van Caeneghem, auteur 
van de reeks, is docent NT2. Fotografie: Edwin Wiekens. 

ca. 50 pagina’s | leesniveau A1 + | geïllustreerd | € 10,00

ISBN 978-90-8696-291-4 
De man van de bloemen 

Zeg het met bloemen

ISBN 978-90-8696-290-7 
De ontmoeting 

Reda maakt vrienden

ISBN 978-90-8696-109-2 
Het verhaal van Betty 

Geld gevonden, wat nu?

ISBN 978-90-8696-200-6 
Het verhaal van Jens 

 Jens wordt achtervolgd

ISBN 978-90-8696-140-5 
Het verhaal van Kaat 

Kaat helpt een dakloze

ISBN 978-90-8696-195-5 
Het verhaal van Kim 

Koolmonoxidevergiftiging

ISBN 978-90-8696-122-1 
Het verhaal van Marco

Marco brengt pakjes rond

ISBN 978-90-8696-227-3 
Het verhaal van Mariam

Mariam neemt de tram

ISBN 978-90-8696-151-1 
Het verhaal van Nikki 

Nikki is slechtziend
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Heftige Historie
In de geschiedenis vinden we vaak thema’s terug die we ook in deze tijd nog her-
kennen. Ook biedt kennis van de geschiedenis ons de kans te leren van het verleden. 
De reeks Heftige Historie is heel realistisch vormgegeven. De illustraties vertellen, 
samen met de extra eenvoudige en korte tekst, een verhaal uit de wereldge-
schiedenis. Dat kan gaan over de rooftochten van de Vikingen of piraten, over de 
strijd van de gladiatoren, of over het leven aan boord van de Titanic. Ook over de 
slavernij en de Holocaust wordt verteld.

Het unieke van deze serie is dat de lezer het verhaal leest vanuit één hoofdper-
soon, en zo als het ware alles zelf meemaakt en ontdekt. Achterin ieder deel staat 
informatie over de tijd waarin het verhaal speelt, evenals discussie- en groepsop-
drachten.

48 pagina’s| leesniveau A1/A2 | € 10,00

ISBN 978-90-8696-178-8 
De Holocaust 

Verhaal van een overlevende

ISBN 978-90-8696-179-5 
De ontsnapping

Verhaal van een slavin

ISBN 978-90-8696-180-1 
De Titanic 

Aan boord van de Titanic

ISBN 978-90-8696-218-1 
Gladiator 

Het verhaal van een vechter

ISBN 978-90-8696-219-8  
Piraat 

Het verhaal van een zeerover

ISBN 978-90-8696-220-4  
Viking 

Het verhaal van een plunderaar

ISBN 978-90-8696-226-6 
Het verhaal van Rita 

Rita raakt een oorbel kwijt

ISBN 978-90-8696-104-7 
Het verhaal van Sam 

Sam schrikt wakker

ISBN 978-90-8696-085-9 
Het verhaal van Tom 

Tom krijgt een ongeluk
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De Leesstraat
In De Leesstraat nemen we korte en vaak extra makkelijke ver-
halen op. In deze reeks staat steeds één persoon centraal. De serie 
bevat geschikte titels voor alle (jong)volwassen lezers die nog niet 
zo goed kunnen lezen.

aantal pagina’s varieert | leesniveau A1/A2 | € 7,95

ISBN 978-90-8696-258-7 
Hanna’s verjaardag 
Gull Åkerblom 

Hanna wordt 50!

ISBN 978-90-8696-271-6 
Dansen in de regen 
Gull Åkerblom 

Hanna viert feest

ISBN 978-90-8696-333-1 
Nieuwkomers op de dijk 
Susanne Ganser 

Angst voor verandering

ISBN 978-90-8696-336-2 
Niet bang zijn 
Britt Engdal 

Het leven en de dood

De Leesstraat

* Verschijnt november 2018
Susanne Ganser | Herrie in 
Huize Avondrood
Oud worden is geen lolletje. Dat ondervindt 
meneer De Vries aan den lijve. Hij woont 
namelijk in Huize Avondrood, een 
verzorgingshuis. Als zijn nieuwe buurman 
een oude bekende blijkt te zijn, weet hij 
zich helemaal geen raad meer. Hoe gaat 
dat aflopen?

ISBN 978-90-8696-356-0
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ISBN 978-90-8696-259-4 
Ren, Amina, ren! 
Annelie Drewsen 

Hardlooptalent ontdekt

vISBN 978-90-8696-335-5 
Naar de top 
Christina Wahldén 

De dromen van de 
Afghaanse Nasima

ISBN 978-90-8696-334-8 
Daria voelt zich thuis 
Emma-Ida Johansson 

Vriendschap tussen 
twee culturen

ISBN 978-90-8696-263-1 
Een onverwachte 
vriendschap 
Philippe Pozzo di Borgo 

Vrienden voor het leven 
(lightversie)

ISBN 978-90-8696-274-7 
De blinde bloemist 
Sofia Bergvall 

Alice krijgt een kans

ISBN 978-90-8696-257-0 
Zorgen voor Mies 
Johanna Immonen 

Mies heeft thuishulp

ISBN 978-90-8696-273-0 
Je leven op het spel 
Christina Wahldén 

Vluchten naar veiligheid

ISBN 978-90-8696-272-3 
Nieuwe buren 
Bim Wikström 

Vrienden heb je nodig
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thema Klassieke verhalen 
Verhalen vertellen is van alle tijden en van alle landen. Soms in een westers jasje, 
soms in een Aziatische, Afrikaanse of Russische uitvoering. Die verhalen staan hier 
allemaal bij elkaar. Alle verhalen zijn op basis van de oorspronkelijke tekst naver-
teld. 

Herman Melville 

Moby Dick
Kapitein Achab jaagt op 
de witte walvis Moby 
Dick, maar deze walvis 
heeft speciale krachten.

ISBN 978-90-8696-048-4 
leesniveau A2/B1 
64 pagina’s | € 14,50

Jules Verne 

Reis om de wereld 
in 80 dagen
Striproman over een 
lange reis om de wereld, 
meer dan 150 jaar 
geleden. 

ISBN 978-90-8696-086-6 
leesniveau A2 
64 pagina’s | € 14,50

Marian Hoefnagel 

De belofte
Twee zusjes hebben 
er alles voor over om 
te voorkomen dat hun 
moeder sterft en doen 
een belofte.

ISBN 978-90-8696-194-8 
leesniveau A2/B1 
96 pagina’s | € 12,00

* Verschijnt december 2018
Rudyard Kipling  

Het jungleboek; drie verhalen 
over Mowgli
Wie kent het bekende verhaal van Mowgli, 
het mensenjong, niet? Het is een van de 
verhalen uit Het jungleboek van Rudyard 
Kipling en stamt uit 1894.

Wij hebben de verhalen uit Het Jungleboek 
waarin Mowgli voorkomt geselecteerd 
en bewerkt in eenvoudige taal. Voor de 
leesbaarheid hebben we de gebeurtenissen 
uit die drie verhalen chronologisch 
naverteld. De verhalen over Mowgli, de 
baby die opgroeit bij de wolven, spreken 
nog steeds veel mensen aan. 

ca. 80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-350-8 | 
leesniveau A2/B1 | € 14,50

Schrijf je in voor de nieuwsbrief  
en blijf altijd op de hoogte!
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Karel en Elegast
Ridderroman uit de 13e 
eeuw over loyaliteit en 
mannenvriendschap.

ISBN 978-90-8696-199-3 
leesniveau A2/B1 
56 pagina’s | € 9,00

Reinaart de vos
Dierenepos uit de 13e 
eeuw waarin de vos de 
draak steekt met de adel, 
geestelijkheid en burgerij.

ISBN 978-90-8696-207-5 
leesniveau A2/B1 
48 pagina’s | € 9,00

Tijl Uilenspiegel
Schelmenroman uit ca. 1500 
over een klaploper en de 
goedgelovige mensheid.

ISBN 978-90-8696-197-9 
leesniveau A2/B1 
64 pagina’s | € 9,00

Bredero 

De klucht van de koe
Schelmenroman uit 1612 
over een klaploper en de 
goedgelovige mensheid.

ISBN 978-90-8696-198-6 
leesniveau A2/B1 
46 pagina’s | € 9,00

Sandra van der Stege  

 Verhalen uit het Midden-Oosten
Zes Arabische verhalen uit Syrië, 
Afghanistan, Iran en Irak (o.a. Verhalen uit 
Duizend-en-een-nacht).

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-268-6  
leesniveau A2/B1 | € 16,50

Sandra van der Stege 

Verhalen uit Oost-Europa
Verhalen uit Polen, Tsjechië, Bulgarije, 
Roemenië en Servië.

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-327-0  
leesniveau A2/B1 | € 16,50
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thema Over de liefde
Lezen over de liefde, dat kan ook in eenvoudige taal! Deze boeken hebben alle-
maal als thema de liefde. Soms de verboden liefde, soms de onmogelijke liefde en 
soms de liefde die we allemaal zoeken.

Bernhard Schlink 

De voorlezer 
Een jongen wordt ingewijd 
in de liefde door een oudere 
vrouw, en hij leest haar voor.

ISBN 978-90-8696-070-5 
leesniveau A2 
86 pagina’s  | € 10,00

Marian Hoefnagel 

Romeinse tweeling 
Een jongen en een meisje 
groeien op in het oude Rome. 
Als ze volwassen worden, 
slaat het noodlot toe. 

ISBN 978-90-8696-224-2 
leesniveau A2 
96 pagina’s | € 16,50

William Shakespeare 

Romeo en Julia
Het bekendste liefdesverhaal 
ter wereld; Italië 16e eeuw.

ISBN 978-90-8696-058-3 
leesniveau A2/B1 
88 pagina’s | € 14,50

Diederik van Assenede 

Floris en Fleur
Een verboden liefde tussen 
een moslim en een christen; 
Spanje, 13e eeuw.

ISBN 978-90-8696-156-6 
leesniveau A2/B1 
88 pagina’s |  € 14,50

Graeme Simsion 

Het Rosie Project 
Don zoekt een vrouw met 
behulp van lijstjes en 
schema’s. Maar Rosie past in 
geen enkel vakje.

ISBN 978-90-8696-267-9 
leesniveau A2/B1 
143 pagina’s | € 13,50

Diane Broeckhoven 

De buitenkant van 
meneer Jules
Als Alice erachter komt dat 
haar man is overleden, houdt 
zij dat nog even stil …

ISBN 978-90-8696-144-3 
leesniveau B1 
66 pagina’s | € 10,00

Rhijja Jansen 

Help! Ik ben verliefd
Rhijja schrijft over haar 
liefdesleven in openhartige 
taal; columns.

ISBN 978-90-8696-155-9 
leesniveau A2/B1 
72 pagina’s | € 14,00

Charlotte van den Berg 

De liefde en ik <non-fictie>

Wat hoort er allemaal bij 
verliefdheid en liefde? 
Wanneer wordt het serieus? 
Tips voor jongeren.

ISBN 978-90-8696-238-9 
leesniveau A2/B1 
32 pagina’s | € 15,00
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thema Tweede Wereldoorlog
Voor Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog een ijkpunt in onze geschiedenis. 
Veel verhalen over de Holocaust worden teruggebracht tot de essentie: wat doet 
de oorlog met jou? Andere verhalen geven aan hoe het trauma van deze oorlog 
doorwerkt in het heden.

Ferenc Göndör 

Ik overleefde 
Auschwitz
Waargebeurd verhaal van 
de Hongaarse jood Ferenc, 
die als jongen in Auschwitz 
gevangen wordt gezet en 
na de bevrijding helemaal 
naar Zweden loopt.

ISBN 978-90-8696-300-3 
leesniveau A2/B1 
184 pagina’s | € 14,50

Marian Hoefnagel 

Anne Frank; haar 
leven
Anne Frank duikt tijdens 
WOII onder met haar 
familie. Iedereen wordt 
verraden en naar een 
concentratiekamp 
gedeporteerd.  

ISBN 978-90-8696-039-2 
leesniveau A2 
104 pagina’s | € 10,00

Tatiana de Rosnay 

Haar naam was 
Sarah
Bij een razzia in Parijs 
verstopt een meisje haar 
kleine broertje in een kast. 

ISBN 978-908696-142-9 
leesniveau A2/B1 
192 pagina’s | € 13,50

Josha Zwaan 

Parnassia
Hoe verwerk je een 
traumatische gebeurtenis 
in je jeugd? De joodse 
Rivka noemt zich Anneke 
en verzwijgt de onderduik 
en deportatie van haar 
familie.

ISBN 978-90-8696-213-6 
leesniveau A2/B1 
104 pagina’s | € 13,50

Jona Oberski 

Kinderjaren
Verteld vanuit het 
perspectief van een 
heel jong kind lezen we 
over de oorlog en het 
concentratiekamp.

ISBN 978-90-8696-193-1 
leesniveau A2 
72 pagina’s | € 10,00

Dee Phillips 

De Holocaust
Een jong stel wordt door 
de oorlog uit elkaar 
gedreven. Vinden zij 
elkaar nog?

geïllustreerd 
ISBN 978-90-8696-178-8 
leesniveau A1/A2 
46 pagina’s | € 10,00



12 Leestips van Eenvoudig Communiceren bij Iedereen leest mee

thema Bestsellers 
Iedereen leest graag boeken waar men veel over praat. Daarom staan er in Lees-
licht, de bekende makkelijk-lezenreeks van Eenvoudig Communiceren, veel 
bestsellers. Hieronder een selectie uit deze titels. Zie voor meer Leeslicht-bestsellers 
eenvoudigcommuniceren.nl.

Kader Abdolah 

Voetstappen 
Drie verhalen over heimwee 
en liefde.

ISBN 978-90-8696-022-4 
leesniveau A2/B1 
80 pagina’s | € 8,00

Murat Isik 

Verloren grond 
Armeens/Turkse 
familiekroniek. Debuut van de 
bekroonde auteur van Wees 
onzichtbaar. 

ISBN 978-90-8696-286-0 
leesniveau A2/B1 
88 pagina’s | € 13,50

Rodaan Al Galidi 

Hoe ik talent voor het 
leven kreeg 
Over leven in een azc. Met 
humor en mededogen verteld 
door een ervaringsdeskundige.

ISBN 978-90-8696-288-4 
leesniveau A2/B1 
136 pagina’s | € 13,50

Marjan Berk 

Een goeie truc 
Meer grip op je leven met een 
dagboek.

ISBN 978-90-8696-020-0 
leesniveau A2 
52 pagina’s | € 8,00

Philippe Pozzo di Borgo 

Vrienden voor het 
leven 
Naar de film  Intouchables, over 
een bijzondere vriendschap 
tussen twee culturen.

ISBN 978-90-8696-175-7 
leesniveau A2 
88 pagina’s | € 10,00

Diverse auteurs 

Brieven aan de prinses 
Open brieven aan 
prinses Laurentien over 
laaggeletterdheid.

ISBN 978-90-8696-105-4 
leesniveau A2 
65 pagina’s | € 8,00

Herman Koch 

Het diner 
Als kinderen op hun ouders 
lijken …

ISBN 978-90-8696-113-9 
leesniveau A2/B1 
152 pagina’s | € 12,00

Gabrielle Zevin 

De verzamelde 
werken van A.J. Fikry, 
boekhandelaar 
Hoe een kind, een boek en 
een vrouw je wereld kunnen 
veranderen.

ISBN 978-90-8696-299-0 
leesniveau A2/B1 
128 pagina’s | € 13,50
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thema Geld en administratie
Weten hoe je omgaat met geld, met je post en met je inkomsten en uitgaven, dat is 
zo belangrijk om je staande te houden in onze maatschappij. Hieronder staan een 
aantal boeken die je daarbij kunnen helpen. De beginnende NT2-leerder kan ook 
terecht op oefenen.nl, met het programma Tel je geld.

Anne-Roos Hermer 

Klem; Katja en Udo in 
de schulden 
De Poolse Udo en de 
Rotterdamse Katja gaan 
samenwonen.

ISBN 978-90-8696-275-4 
leesniveau A2 
80 pagina’s | € 11,00

Anne-Roos Hermer 

Schuld
Onverzekerd met je scooter 
rondrijden is niet slim. Als je 
een ongeluk krijgt, heb je een 
probleem.

ISBN 978-90-8696-133-7 
leesniveau A2 
104 pagina’s | € 15,00

Sandra van der Stege 

Over schulden 
gesproken
Heb je geldzorgen? Wacht dan 
niet te lang met hulp vragen. 
Tip van alle geïnterviewden 
uit dit boek.

ISBN 978-90-8696-277-8 
leesniveau A2/B1 
88 pagina’s | € 14,00

Charlotte van den Berg 

Ik regel mijn 
geldzaken <non-fictie>

Hoe houd je overzicht over je 
inkomsten en uitgaven? Dit 
boek helpt daarbij.

ISBN 978-90-8696-228-0 
leesniveau A2/B1 
32 pagina’s | € 15,00

Charlotte van den Berg 

Ik doe mijn 
administratie <non-fictie>

Maak je post open, sorteer 
je brieven en verwerk alles 
en stop het in een map. Dat 
voorkomt stress.

ISBN 978-90-8696-292-1 
leesniveau A2/B1 
32 pagina’s | € 15,00

Gewoon zo! Geld: Hoe 
voorkom je schulden? 
<non-fictie>

Een extra makkelijke 
handleiding om schulden  
te voorkomen.

ISBN 978-90-8696-072-9 
leesniveau A1/A2 
28 pagina’s | € 8,50

Lees en Schrijf! Geld 
en rekenen <non-fictie>

Oefen met sommen, de 
rekenmachine en woorden die 
met geld te maken hebben.

kijk ook op oefenen.nl 
leesniveau A2 
100 pagina’s | € 8,85 

Wil je oefenen met woorden die met rekenen 
te maken hebben? Lees dan de boekjes uit 
de reeks Daar kun je op rekenen! Dat zijn 
spannende boeken op A2/B1-niveau waarin 
rekentaalwoorden verwerkt zijn. Bedoeld 
voor jongeren, maar ook interessant voor NT2.

T!P 
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thema Slavernij 
Als je voorouders slaven waren, dan neem je dit gegeven mee in je leven. Dat kan 
een last zijn, maar je afkomst kan je ook kracht geven. Deze verhalen gaan over de 
kracht van mensen, maar ook over het afzien en lijden van hele volksstammen, en 
de rol van Nederland daarbij. 

Multatuli 

Saïdjah en Adinda
Het bekende liefdesverhaal uit 
Max Havelaar, maar ook een 
aanklacht tegen de uitbuiting van 
de Javanen door de Hollanders.

ISBN 978-90-8696-014-9 
leesniveau A2 
64 pagina’s | € 8,50

Ruud Schinkel 

Verhalen van de spin 
Anansi 
De slimme spin Anansi 
symboliseert het verzet tijdens  
de slavernij.

ISBN 978-90-8696-208-2 
leesniveau A2 
72 pagina’s | € 16,50

Jessie Burton 

Het huis aan de Gouden 
Bocht 
Het leven in Amsterdam in de 
17e eeuw, en het begin van het 
beroemde poppenhuis dat nu in 
het Rijksmuseum staat.

ISBN 978-90-8696-232-7 
leesniveau A2/B1 
104 pagina’s | € 13,50

Cynthia McLeod 

Hoe duur was de suiker?
Makkelijk-lezenversie van deze 
roman over slavernij, verteld 
vanuit het zwarte perspectief.  
Het boek is ook verfilmd.

ISBN 978-90-8696-203-7 
leesniveau B1 
128 pagina’s | € 13,50 

Marian Hoefnagel 

Als slavin geboren 
Drie generaties slaven; hoe is  
hun leven?

ISBN 978-90-8696-202-0| 
leesniveau A2/B1 
96 pagina’s | € 16,50 

* Verschijnt november 2018
Anton de Kom 

Wij slaven van Suriname 

 ‘Er ligt een land tussen de 
blauwe zee en de groene jungle. 
Tussen de hoge bergen en brede 
rivieren. Dat land is Sranang, 
ons vaderland. Hollanders 
noemen het Suriname.’

Zo begint het verhaal van Anton 
de Kom. Het verhaal van een 
man die houdt van zijn land, en 
die geeft om zijn medemens. En 
die vanuit die liefde het verhaal 
van de slavernij vertelt. Hij vertelt over de rol 
van Engeland en Nederland in het creëren 
van een maatschappij waarin mensenhandel 
en slavenarbeid normaal werd. Hij vertelt het 
verhaal van de onderdrukking en het verzet. 
Hij roemt de helden van de slavenopstanden 
in Suriname: Jolie Coeur, Bonni en Baron. Hij 
spreekt ook over de helden waar hij op school 
over leerde: Hollandse helden, zoals Coen en 
De Ruijter. 

ISBN 978-90-8696-349-2 | leesniveau A2/B1 
ca. 98 pagina’s | € 13,50
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thema Spannende boeken 
Wil je je ontspannen met een spannend boek? Dan is deze rubriek iets voor jou! Je 
leest over orgaanhandel, huiselijk geweld en moord. Je ziet hoe mensen denken en 
hoe makkelijk het soms is om de misdaad in te gaan. Maar als je je boek uit hebt, zit 
je lekker op de bank!

 Charles den Tex 

Verdwijning
Marja vindt gedragen kleding 
in een pashokje van het 
warenhuis waar ze werkt. Wie 
is de eigenaar? Marja gaat op 
onderzoek uit.

ISBN 978-90-8696-040-8 
 leesniveau A2 
60 pagina’s | € 8,50

Simone van der Vlugt 

Op klaarlichte dag
Nathalie vlucht weg van haar 
gewelddadige vriend Vincent. 
Maar ze is niet veilig en sleept 
iedereen mee de afgrond in.

ISBN 978-90-8696-134-4 
leesniveau A2/B1 
104 pagina’s | € 13,50

Paula Hawkins 

Het meisje in de trein
Ze zit iedere dag in de trein 
en kijkt altijd naar binnen bij 
mensen, steeds in hetzelfde 
straatje. En dan ziet ze iets 
vreemds.

ISBN 978-90-8696-251-8 
leesniveau A2/B1 
120 pagina’s | € 13,50

Linda Jansma 

Tweestrijd
Hanna heeft alles wat een vrouw 
maar kan wensen. Maar waarom 
komt ze nooit buiten?

ISBN 978-90-8696-215-0 
leesniveau A2/B1 
115 pagina’s | € 12,00

Max van Olden 

De juiste man
Zeker weten dat je collega je zoon 
heeft doodgereden en het niet 
kunnen bewijzen. En dan komt 
de ultieme kans op wraak …

ISBN 978-90-8696-322-5 
leesniveau A2/B1 
96 pagina’s | € 12,00

Marion Pauw 

Hemelen
Vader is een beetje raar 
geworden, de laatste tijd. Hij 
verspilt zijn geld, gaat naar de 
hoeren en de kinderen vinden het 
wel mooi geweest.

ISBN 978 90 8696 254 9  
leesniveau A2/B1 
104 pagina’s | € 12,00

Verschijnt november 2018
Koen Gubbels 

Niks 
Nik zit er na zijn scheiding 
helemaal doorheen. Zelfs zijn 
zoon Sean wil niks meer met hem 
te maken hebben. Als Nik een 
aanbod uit China voor werk krijgt, 
gaat hij daarop in. Maar niets is 
wat het lijkt. En al gauw krijgt Nik 
te maken met de Chinese maffia. 
Zijn redding is de intelligente 
jonge Chinese vrouw Jiang. 

ISBN 978-90-8696-348-5 | leesniveau A2/B1 
ca. 120 pagina’s | € 12,00 
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thema Over Nederland en België
Start!-krant <non-fictie>

De begrijpelijkste krant 
van Nederland! Met les- en 
oefenmateriaal. 

Kijk voor meer informatie op 
eenvoudigcommuniceren.nl .

Willemijn Steutel 

Typisch Nederlands  
<non-fictie>

Geheel herziene en uitgebreide 
editie van deze prachtige 
introductie van Nederland vol weetjes, tips en 
herkenning voor nieuwkomers.

ISBN 978-90-8696-103-0 
leesniveau A2/B1| 128 pagina’s | € 16,50 

Van Sinterklaas tot Suikerfeest / 
Feest je mee? <non-fictie>

Wat vieren we voor feesten in Nederland? En 
welke feestdagen vieren we in Vlaanderen?

ISBN 978-90-8696-210-5 ISBN  978-90-8696-351-5 
Leesniveau A2/B1 | 56 pagina’s | € 15,00

Willemijn Steutel 

Samen leven in Nederland <non-fictie>

Waar moet je aan wennen als 
je in Nederland woont? En 
wat zijn de vaak ongeschreven 
regels? Lees dit boek en 
je snapt iets meer van ‘de 
Nederlander’. Een aanrader 
voor de inburgeraar!

ISBN 978-90-8696-289-1 
leesniveau A2/B1 
56 pagina’s | € 10,00

Welkom in Nederland /  
Enkele reis Europa <non-fictie>

Gesprekken met mensen die al langere tijd in 
Nederland/België wonen.

ISBN 978-90-8696-136-8 ISBN 978-90-8696-087-3 
leesniveau A2/B1 |  € 10,00

Willemijn Steutel 

Willem-Alexander – 
Van kind tot koning 
<non-fictie>

Hoe is Willem-Alexander 
opgevoed tot de koning die 
hij nu is?

ISBN 978-90-8696-177-1 
leesniveau A2/B1 
64 pagina’s | € 10,00

Twee verhalen uit het Nederland van rond 1900, 
toen veel mensen erg arm waren.

Herman Heijermans    

Op hoop van zegen 
Kniertje, een 
vissersvrouw, probeert 
het hoofd boven water 
te houden na de dood 
van haar man. 

ISBN 978-90-8696-244-0 
103 pagina’s | € 9,00

Theo Thijssen 

Kees de jongen 
Kees is nog jong als zijn 
vader sterft. Dan moet 
hij een baan zoeken en 
zijn dromen opgeven.

ISBN 978-90-8696-211-2 
79 pagina’s | € 9,00


