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Ten huidigen dage is onze kijk op de samenleving anders dan in de tijd van onze opa’s 
en oma’s. Toentertijd was er sprake van diepgegronde religieuze en maatschappelijke 
autoriteit. In jip-en-janneketaal kunnen we zeggen dat de machtsverhoudingen anders 
waren dan nu.

Als we onze huidige samenleving in ogenschouw nemen, zien we dat deze rigoureus 
veranderd is. Onze gemêleerde maatschappij is ontstaan door een combinatie van 
mondialisering en immigratie. Velerlei nationaliteiten hebben zich in Nederland 
gevestigd. We zijn een multiculturele samenleving geworden.

Ook ons eigen feeëriek dorp Lexmond is op menigerlei wijze getransformeerd. Vroeger 
was het dorp voornamelijk protestants-christelijk. Daarnaast woonden hier redelijk veel 
PvdA’ers. Het was ofwel Schriftlezing ofwel de Internationale wat de klok sloeg.

Tegenwoordig is Jan en alleman actief op allerlei gebied. Hetzij in de maatschappelijke 
sector, hetzij in een geïndustrialiseerde onderneming, dan wel anderszins. Lexmond 
is bij uitstek een dorp met veel ondernemingszin, waar de participatiesamenleving 
vanouds vertrouwd is.

Zo wordt er heden ten dage veel ge-e-maild naar de webshop van Iets-leuks.com. 
Diverse snuisterijen vinden daar gretig aftrek.Tevens speelt het 
landbouwwerktuigenbedrijf Daan Kool een prominente rol in onze dorpsgemeenschap. 
Meerdere Lexmonders hebben hun architectonische tuinen laten verfraaien door het 
plaatsen van beschoeiingen door deze entrepreneur.

Ook mobiliteit krijgt volop aandacht. Bij Arie Zijderveld wordt uw auto, onder het genot 
van een versbereide cappuccino, gereedgemaakt voor eventuele langeafstandsreizen.

Voor de inwendige mens kan men te allen tijde terecht bij Alex Versluis. Heerlijke 
salades voor bij het barbecueën en magnifieke zuidvruchten liggen daar aantrekkelijk 
geëtaleerd.

Lexmond herbergt ook specialistische bedrijven, zoals JB Streefkerk Inbraakpreventie BV 
en Rietveld Timmerwerken19, die beide uitstekend geëquipeerd zijn op hun vakgebied 
en desgewenst onmiddellijk voor u klaarstaan.

Zo ziet u dat Lexmond een uiterst energieke gemeenschap is, die mee-evolueert 
en klaar is voor deze eeuw van 24 uursservices, glasvezelnetwerken en de 
zelfredzaamheidsgedachte.


