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De yucca: stoere cowboy

Het is fantastisch als je oog in oog met 

een grote yucca langs het Riettoppad 

komt te staan. Met haar puntige, stevi-

ge bladeren is deze plant misschien niet 

de meest voor de hand liggende knuf-

felplant, maar toch. Het is in ieder geval 

een stoer uitziende cowboy, die het nu 

ook redt in de Westzaanse ‘droge’ zand-

bodem, het liefst op het zuiden. Het is 

van nature een zonaanbidder! Leve de 

A8, die geeft beschutting tegen even-

tuele kou uit het hoge koude noorden.

Bijzonder is dat ik ze nooit eerder zo 

lang in bloei heb zien staan. Op onze 

reis naar Mesa Verda in het zuiden van 

de VS, ja dan verwacht je deze ‘woeste’ 

planten in volle bloei. Maar langs het 

talud van de A8, het Riettoppad, bloei-

en deze prachtige yucca’s al maanden 

achter elkaar. Een lust voor het oog. 

Aanvankelijk spierwit later bruingeel. 

Het is eind december als ik bijgaande 

foto neem. Een omwonende vertelde 

mij dat deze in het wild groeiende reu-

zenplanten al ruim tien jaar op deze 

plek te vinden zijn. Als we een paar 

nachten vorst gehad zouden hebben, 

zou het gelijk uit zijn met de bloei-

periode. We hebben dit seizoen nog 

geen vorstdagen gehad, prima voor 

deze exoot. 

Yucca ’s houden van droge voeten, ze 

hebben een broertje dood aan nattig-

heid en zijn daarom voornamelijk te 

vinden op het hogere gedeelten van 

het talud. Ze hebben ontstellend lange 

De yucca, ook wel palmlelie genoemd, heeft groen tot grijs gekleurde, 

prachtige sterke bladeren. Het ziet eruit alsof er zojuist een heuse ex-

plosie heeft plaatsgehad. De bladeren lijken alle kanten op te springen. 

wortels om in drogere perioden toch 

bij het grondwater te kunnen komen. 

Verrassend is dat ik deze taaie jon-

gens ook dicht bij de slootkant van de 

Middel hebt zien staan, maar dan al 

lang uitgebloeid. 

In het verslag van het Centraal Bureau 

voor Statistiek staat te lezen dat er ver-

schillende indicatoren zijn die wijzen 

op een verschuivend leefpatroon van 

zowel planten als dieren ten gevolge 

van klimaatverandering. De kranten 

staan er bol van. 

Geschiedenis 
In het zuidwesten van de Verenigde 

Staten, zoals in de staat Arizona, zijn 

de oorspronkelijke bewoners al eeu-

wenlang goed bekend met de yucca. 

Van de scherpe uiteinden van de bla-

den werden naalden gemaakt. Van de 

wortels werd zeep gemaakt. De vezels 

werden verwerkt tot allerlei gebruiks-

voorwerpen, zoals touw, matten, man-

den, sandalen, bedden, netten, kleding, 

te veel om op te noemen. De vruchten 

en bloemknoppen werden geroosterd 

en gegeten als snack. Van de bloesems 

werden salades of thee gemaakt. De 

stammen werden gebruikt als verstevi-

ging van de lemen huizen. Oude indi-

aanse overleveringen vertellen zelfs 

van het medicinale gebruik van de as 

van yuccastengels. Het zou blindheid 

en staar verhelpen. Het extract van yuc-

cawortels helpt je bij indigestie, consti-

patie, verkoudheid en griep. Het is ook 

een smeersel tegen open wonden en 

het verzacht pijn. Niks geen dure medi-

cijnen, je haalt als je lef hebt de medi-

camenten gewoon direct uit de natuur.  

Yucca in bloei op het talud van de A8.

Terugblik Dorps-
contact Westzaan

Wij kunnen terugkijken op een 

leerzame en bewogen start op 

6 juli 2015 van de commissie 

Dorpscontact ‘Nieuwe Stijl’. 

De start was omringd door gezel-

ligheid, openheid, saamhorigheid 

en informativiteit. Wat hebben we 

de afgelopen maanden veel men-

sen ontmoet en wat veel nieuwe 

gezichten zijn wij tegengekomen. 

Wij, Jerry en Ingrid Jahn, zijn er 

enorm dankbaar voor dat wij de 

volledige ondersteuning van Mar-

tin van ‘t Veer en Wouter Veenis 

hebben mogen ontvangen. Zon-

der hen was een herstart onmoge-

lijk geweest.

Het thema waar wij voor staan 

is ‘verbinden’ en de verbinding 

met elkaar maken. De traditionele 

appeltaart bij de koffi  e/thee die 

wij bij iedere vergadering aan-

bieden wordt iedere keer sma-

kelijk ontvangen. Wij vinden het 

belangrijk om iedere maand een 

zo interessant mogelijke vergade-

ring neer te zetten met boeiende 

onderwerpen. 

Ook stellen wij het bijzonder op 

prijs als wij hiervoor input van 

Westzaners ontvangen, het is ten-

slotte voor en door Westzaners. 

Dus heeft u iets te melden wat 

voor u van belang is, dan gaan we 

kijken of we dit in de agenda kun-

nen inplannen. Of heeft u vragen, 

dan kunt u deze per e-mail sturen 

naar dorpscontactwestzaan@kpn-

mail.nl. Als u dit niet prettig vindt, 

kunt u uw vragen ook per post 

sturen, gewoon bij ons in de brie-

venbus deponeren of telefonisch 

contact met ons opnemen.

De vergaderingen verlopen ge-

moedelijk en prettig en dit is wat 

wij voor ogen hadden toen wij aan 

dit avontuur zijn begonnen. Na 

afl oop bieden wij u een hapje en 

een drankje aan om de vergade-

ring sfeervol af te sluiten. 

De eerstvolgende vergadering 

van de commissie Dorpscontact 

is op dinsdag 2 februari, aan-

vang 20.00 uur. Wij rekenen op uw 

komst. Wij wensen alle mensen 

een liefdevol 2016!

 

Ingrid Jahn,

secretaris Dorpscontact Westzaan

Wij, Cor Tuijn, Ingrid Jahn en Ine-

ke Mulderij, zijn voornemens 

een bewonerscommissie op te 

richten voor de huurders van Par-

teon in Westzaan Noord en Zuid. 

Er is momenteel te veel aan de hand 

met betrekking tot huurders en de 

nieuwe woningwet, waardoor wij 

ons verplicht voelen huurders te 

informeren en waar nodig te onder-

Oprichting bewonerscommissie Westzaan Noord-Zuid
steunen. We gaan alle huurders mid-

dels een persoonlijke brief benaderen 

en uitnodigen voor een vergadering. 

Hier krijgt u informatie en kunt u vra-

gen stellen die voor u van belang zijn. 

Wij hebben de wens dat er nog twee 

tot drie personen uit Westzaan-Zuid 

de noodzaak zien van het oprichten 

van een bewonerscommissie en wij 

nodigen u dan ook uit om met ons 

samen te werken. 

Mocht u interesse hebben, dan ver-

zoeken wij u contact op te nemen 

met ons secretariaat. U kunt dit 

per e-mail, per telefoon of per post 

doen. Contactadres: Kerkbuurt 40, 

1551 AE Westzaan, 075-6153348/06-

17171793, ingridjahn@kpnplanet.nl.

Namens BWC Westzaan 

Noord-Zuid in oprichting: voorzitter 

Cor Tuijn, secretaris Ingrid Jahn en 

penningmeester Ineke Mulderij

Fitcircuit is een sportstudio op de 

Middel in Westzaan. Een sport-

studio die inmiddels anderhalf 

jaar bestaat. 

Er wordt elke werkdag circuittraining 

aangeboden van 8.45 tot 12.00 uur. 

Fitcircuit begeleidt iedereen die op 

een ongedwongen en verantwoorde 

manier wil sporten. Geen opgeblazen 

sportschoolgevoel, maar een onge-

dwongen sfeer. Het bijzondere zit voor-

al in de combinatie van de op luchtdruk 

gebaseerde apparatuur (geen lood-

zware gewichten) en de support en 

begeleiding waarbij je je op je gemak 

Nu ook yoga bij Fitcircuit en steeds zekerder van jezelf zult voe-

len. Een proefl es is altijd gratis. 

Vanaf februari wordt er ook yoga aan-

geboden, op dinsdagavond van 19.15 

tot 20.15 uur. Op dinsdag 2 februari kun 

je gratis kennismaken met de studio en 

de yoga. Ben je geïnteresseerd in een 

proefl es? Kijk op www.fi tcircuit.nl of 

geef je op via info@fi tcircuit.nl. 

Maya Stoff er


