
1. 

 

 

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader  

Cornelis Gerritsz Breedijcken. 

  



2. “Haaswijk”  

 

Boerderij “Haaswijk” gezien vanaf het water. 

59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.  

Echtgenote Grietje Verburg hielp mee met kaas maken. Toen dochter Ali ging trouwen in 1934, 

gestopt met boeren, de pacht en het salaris van de zoon Arie die ook op de boerderij werkte was niet 

meer op te brengen. Echtgenote was toen al slecht ter been in 1934. 

 



 

 

Boerderij “Haaswijk”, naast Groene Kerkje 

 

 

  



3. “De Lindenhoeve” 

 

104. Boerderij “De Lindehoeve” van Nicolaas en Trijntje Breedijk.  

 

Woonde op een pachtboerderij "Lindehoeve" Leidsevaart 8 bij de in Sassenheim (bij de Postbrug). 

Broer Dirk met vrouw en kinderen hebben in 1944/1945 de hongerwinter daar doorgebracht. De 

boerderij werd steeds door de RAF gebombardeerd (Vlak bij viaduct van rijksweg over spoorlijn) 

Getrouwd met nicht Trijna Breedijk. 

 

 



 

 



  

 

 

 

 



4. “Voorbreed” 

 

172. Boerderij “Voorbreed” van Klaas Breedijk en Teuntje Nap, Trijntje Both en Annigje Kerkhoven. 

Boerderij Voorbreed te Nieuwerbrug, dit was een pachtboerderij.  Huidige ligging van deze boerderij: 

Rietveld 128 te Woerden.  Want de adel had alle land in handen en wilde niets verkopen.  

 



 

  



 

5. “Voorbreed” 

 

595. Boerderij van Arie Breedijk en Maria de Vor 

Opnieuw "Voorbreed"' 

Op 7 mei 1897 verhuisde de familie van Zegveld naar hofstede "Voorbreed", Rijksstraatweg nr. 100, 

Polder De Bree, Gemeente Rietveld en De Bree. 

Bekend terrein voor de familie. Tenslotte was vader er opgegroeid en hadden de kinderen dikwijls 

met vader en moeder een familiebezoek gebracht aan hun opa, oom Klaas en verdere familie. (oude 

huisnummers 56 en 86). 

De familie Breedijk bestond ten tijde van de verhuizing uit vader Arie, moeder Maria, Adriana, Willem 

Comelis, Maria, Margaretha en Aletha. 

In mei 1906 kwam op de hofstede "Boer met Vreugd" aan de westzijde op nr. 102 familie van Stavel 

wonen. (oude huisnummers 57 en 87). 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

175. Boerderij van Klaas Breedijk en Neeltje Verheul uit 1717 in Warmond. 

  



7. “Endepoel” 

 

250. Boerderij “Endepoel” van Johannes Breedijk en Barbara Margaretha Visser,  nu nog midden in 

de nieuwe woonwijk Endepoel in Warmond. 

  



8. 

 

 

317. Boerderij van Arie van Eijk in Reeuwijk, hier waarschijnlijk in de tijd van zijn vader of 

grootvader begin 1900. Zijn vader Klaas van Eijk 1820 was met Geertruida Breedijk getrouwd. 

 

  



9. 

 

445. Boerderij van Teunis Breedijk en Trijntje Cristina Stigter.  

 

 

Zij kwamen van Snelrewaard naar een boerderij in de Blijkmeer bij Holysloot. 

Boerderij waarin de weduwe na de overstroming januari 1916. 

Een broer (Teunis) van mijn vader (hij is nu gestorven) woonde vlak bij de dijk van het IJsselmeer, 

vlak boven Amsterdam. De dijk brak 's nachts, paard en wagen hebben hun leven gered, ze hebben 

op de telefoonpalen gestuurd.  Later kreeg hij longontsteking en is gestorven. 

 

 

 

 

 

 

 



10.”Zelden Rust” 

 

937. Nicolaas Breedijk en Gerrigje Smit. 

Zij verhuisden naar De Bree, waar zij de hofstede "Zelden Rust" konden pachten van de familie 

Gevers uit 's Gravenhage. 

Rond 1900 werd het huidige voorhuis voor de oude hofstede gebouwd. 

In de schuur of het bouwhuis welke schuin achter de hofstede staat, in noord-westelijke richting, zijn 

de restanten te zien van een voormalig woonhuisgedeelte. 

Onduidelijk is of deze ruimte destijds diende voor tijdelijke bewoning van de pachters ten tijde van 

de afbraak van het oude woonhuisgedeelte en nieuwbouw. 

Andere mogelijkheid is dat dit gedeelte als woning diende voor de landarbeiders.  

      

 

 

 

 



 

354. Gerrigje Breedijk en Herman Vroege. 

Zij oefenden tezamen het boerenbedrijf uit op "Zeldenrust'. 

2149. Onder de Boerderij in 1970 waar dochter Nicolina Vroege geboren is. 

 



11. “Middelburg”, later “Zelden Rust”. 

 

950. In 1832 koopt Klaas Breedijk de boerderij Middelburg (Later Zelden Rust) in Zegveld aan de 

Rondweg. Zijn zoon Arie erft deze boerderij, maar woont eerst op Rietveld. 

Hij werd pas in 1910 de eigenaar van deze boerderij na een boedelscheiding. Zijn zoon Arie (935) 

wordt in 1914 eigenaar van de boerderij. 

In 1922 gaat Arie Pieter op de boerderij wonen. Na 4 jaar op de boerderij stopt hij met boeren, ook 

vanwege zijn gezondheid. Hij wordt molenaar in Waddinxveen. 

 

In 1926 wordt Cornelis Govert boer op de boerderij. Als 

zijn vader overlijdt vindt er boedelscheiding plaats en 

wordt de boerderij op zijn naam geschreven. De 

boerderij Op Hoop Van Zegen is voor zijn zuster 

Magdalena Johanna (1766) die met Jan Hoogendoorn 

getrouwd was en die erft zij dan. 

 

 

 

 

 

 



 

3633. Jan Breedijk, zijn zoon en Jacoba Blok waren de laatste bewoners van deze boerderij.  

Zij hebben later er een mooi huis neergezet.

 

De tuin rond de boerderij en ook het nieuwe huis is altijd een plaatje sinds de vrouw van Jan, Co zich 

hier over ontfermt. 



  

  



12. “Op Hoop van Zegen” 

 

1766. In 1926 wordt Cornelis Govert boer op de boerderij “Zeldenrust”.   

 

Als zijn vader overlijdt vindt er boedelscheiding plaats en wordt de boerderij op zijn naam 

geschreven. De boerderij Op Hoop Van Zegen is voor zijn zuster Magdalena Johanna die met Jan 

Hoogendoorn getrouwd was en die erft zij dan. 

 

IJspret voor de Boerderij in oude staat, de familie Jan 

Hoogendoorn. 

 

  

 



  

 



13. 

 

2385. Boerderij van Teunis Breedijk en Maria Margaretha Hoeve. 

Het is nu een zorgboerderij geworden.   

 

     

 

 

 

 

 

 

  



14. “Dagelijks Trek” 

 

2767. Aaltje Blok en haar echtgenoten Pieter Rooseboom, Cornelis Verlaan en Peije Breedijk. 

Dagelijks Trek, de boerderij op Hoofdweg 2 in Zegveld kwam door vererving over in 1815 naar 

Cornelis Verlaan. Cornelis trouwt met Aaltje Blok en na zijn dood op 29 maart 1824 gaat de boerderij 

over op naam van Aaltje. Dan trouwt Aaltje met Pieter Rooseboom op 27 april 1826 en komt de 

boerderij op zijn naam te staan. Na zijn dood op 23 november 1841 staat de boerderij weer op naam 

van Aaltje. Zij trouwt dan met Peije Breedijk 31 december 1842 en de boerderij komt dan op naam 

van Peije. Op 27 november 1857 overlijdt ook Peije en komt de boerderij weer op naam van Aaltje, 

zij blijft dan tot haar dood op de boerderij wonen. In 1871 wordt de boerderij door legatering op 

naam van Michiel Rooseboom overgeschreven, de zoon uit haar tweede huwelijk. 

  



15.

 

2944. Gijsbert de Vor, vader van Maria de Vor 919., getrouwd met Arie Breedijk. 



16. “De Kous” 

 

3825. 3825 Pachtboerderij Adrianus Breedijk en Gijsberta van Egmond, “ De Kous”, in Zevenhoven. 

Adrianus Breedijk was pachtboer op een boerderij aan de Hoogendijk in Zevenhoven. Deze boerderij 

is nu gerestaureerd en staat nu aan de rand van een prachtig natuurgebied "De Groene Jonker"  waar 

vroeger het land was. 

  



17. “De Goede Verwachting” 

 

3829 Boerderij “De Goede Verwachting” van Willem Breedijk en Anna Maria Lechinger. 

 

Willem Breedijk is ingetrouwd bij de pleegouders van zijn vrouw, de familie Nell zonder eigen 

kinderen en heeft de boerderij in Noorden van hen gekocht, die "De goede Verwachting" heette, dat 

stond in grote letters op de ophaalbrug. De boerderij is in 1910 gebouwd op de plaats waar een 

eerdere boerderij stond. De kelder was een betonnen bak die in het water dreef en kurkdroog was. 

Het vee van mijn vader moest twee maal per jaar de weg over, want het grasland lag aan de overkant 

in de polder van Noorden en de boerderij stond aan de kant van de plassen, waar alleen echte zudde 

was. 

Aan de overkant stond een melkschuur die "Zomerzorg" heette. 

 

 

  



18. 

 

4329 Boerderij Arie Breedijk, De Bree 16 

 Arie, de zoon is de Pieter Breedijk* 13.08.1886 van de boerderij op De Bree bij Nieuwerbrug aan den 

Rijn. De jongste dochter Dorothea  woont nu samen met haar man Floor Verduijn op de boerderij. 

  



19. 

 

4348 Boerderij Pieter Zeeuw  en Adriana Breedijk, boerderij vanaf de Rijn aan de Weijpoort. 

 



 

 

De boerderij is nu 

een monument, 

maar verkeert in een 

slechte staat. 

Overstek ontbreekt 

half en een 

rommeltje op de 

werf. 

 

  



20.Eben Haëzer 

 

7090 Boerderij Leendert de Vink en Willemijntje Breedijk 

 

Uniek in de oude boerderij zijn twee oude tegels in de voorgevel. Op de tegels staan de muts van de 

pastoor met de sleutels van het hemelrijk. Dit zijn de pauselijke tekens. Vermoedelijk had de 

boerderij heel vroeger een Rooms Katholieke achtergrond of eigenaar. 

De steen is nu in de nieuwe boerderij in de gevel ingemetseld.  

 

  



21.”Boer met Vreugd” 

 

552 Boerderij Boer met Vreugd met onbekend meisje. 

Jet (Aletha) Breedijk, de jongste, verliet het huis op 2 november 1916, toen zij trouwde met haar 

voormalige buurjongen Izaäc van Stavel *29.08.1887 Kamerik. 

Zij pachtten de hofstede "Boer met Vreugd", Rietveld 102 in de gemeente Rietveld en de Bree. 



22. “De Meijehoeve” 

 

2933. Cornelis de Koning, vader van Jan de Koning gehuwd met Cornelia Breedijk woonde op deze 

boerderij. 


