Eerste Groot Lexmonds Dictee

Auteur: onbekend

Wanneer wij een historisch verantwoord essay over Lexmond ten gehore willen
brengen, moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat dit geenszins foutief
geïnterpreteerd kan worden, daarentegen is het omwille van de eloquentie wel
gepermitteerd een dictee enigszins aan ons eigen gedachtegoed aan te passen.
Daar in een dergelijk epistel een breed scala aan onderwerpen te berde kan worden
gebracht, is het aanbrengen van criteria een noodzakelijkheid en vanwege deze
restricties zullen wij enkel kijken hoe door de decennia heen verschillende professies zijn
geëvolueerd.
Van origine waren vele Lexmonders werkzaam als agrariër en als fruitteler, doch enkelen
poogden toentertijd na hun schoolcarrière hun bestaan op te bouwen in de auto-,
transport- of metaalsector.
De autobranche had voortdurend te kampen met faillissementen wegens het
gebrek aan communicatieve vaardigheden bij de employés; hierbij moet echter wel
geapplaudisseerd worden voor Autobedrijf Van Zessen dat zowel klant als concurrent
heeft overreed en zo de recessie heeft overleefd.
Om de bemoeienis van ambulances in het autocircuit te preveniëren, werd geprobeerd
overenthousiaste weggebruikers te attenderen op het risico op auto-ongelukken;
daarnaast heeft het bedrijf JB Remservice het aangedurfd zijn deuren in Groot-Ammers
te openen en van daaruit de veiligheid van voertuigen te perfectioneren.
Binnen de metaalsector is het Hooncentrum in Lexmond een interessant voorbeeld van
een bedrijf dat zich steeds verder heeft gespecialiseerd in geavanceerde technieken om
een cilinder zo secuur mogelijk te polijsten en dat zeer inventieve machines paraat heeft
voor allerlei doeleinden.
De groene bedrijfssector heeft zich ontwikkeld tot serieuze vaklui die niet alleen
appelbomen, perenbomen en bessenstruiken onderhouden, maar ook het verwerken
van groenteafval tot compost gebeurt voor hen in een handomdraai.
Later hebben enkelen zich hiervan gedistantieerd en zijn gerenommeerde
tuinarchitecten geworden, met name Arjan Smits Hoveniers, Huiting Hoveniers en
André Dank Hoveniers zijn mensen die zich graag op de knieën werpen om uw tuin om
te toveren tot een verrassende creatie met chrysanten, dahlia’s en
juffertjes-in-het-groen die zeker niet misstaan in uw leefmilieu.
Nu wij toe zijn aan de beëindiging van dit officiële dictee, kunnen wij de score opmaken
en beslissen wie van ons de dommeriken zijn die de taal verkwanseld hebben en zo
financieel gezien een grote misstap hebben begaan.
Gelukkig kunnen zij zich alsnog tegoed doen aan verscheidene versnaperingen en
consumpties die sowieso onmiddellijk verorberd kunnen worden.

