
Boerderijnummer   3.3.400 
Erfnaam    Erve Nieuw Looker 
Oudste vermelding   ca 1852 
Huidig adres Postweg 4 
 
Historie boerderij 
 
Deze boerderij werd omstreeks 1852 clandestien gesticht op de markegrond door Arend Vruggink. Omdat Arend 
hiervoor de laatste bewoner was van de aloude boerderij de Looker (3.3.165), bracht hij die boerderij-naam mee. 
Hij had geen recht van opstal van de Marke en was ook niet in staat om bij de verdeling der markegronden de 
ondergrond van zijn huisje te kopen. Daarom werd het geheel in 1861 eigendom van de Kerk. In 1907 had de 
vrijgezel Arend Jan Vruggink wel de financiële middelen om het boerderijtje aan te kopen. Hermannus Leferink, 
getrouwd met Arend Jan’s zuster, erfde in 1949 de boerderij. Dit echtpaar bleef kinderloos en vererfde in 1963 
het huis met een gedeelte van de grond (2 hectares) aan Gerhard Paalman, die in 1979 het pand verkocht aan de 
huidige eigenaar Nelly D. Soonius-Nieuwenhuis.  
De nu bij dit pand doodlopende weg liep vroeger door tot aan de Koelertsweg en werd de Koelertsdiek genoemd. 
 
Bewoners: 
 
► Arend Vruggink, bijgenaamd LookerArend, (1808-1876) die in 1836 was getrouwd met Janna 
Ebbekink (1809-1877) van Pongershutte (Markelo buitengebied 1.3.270), kreeg 8 kinderen: Janna (1837-1880) 
vertrok, nadat ze een onechte dochter had gekregen, naar Diepenheim en trouwde daar in 1868 met de wever 
Johannes Boevink, Gerrit Jan (1838-1916) bleef ongehuwd op het ouderlijk huis wonen, Evert (1840-1901) bleef 
ook ongehuwd en werd boerenknecht in Kerspel-Goor, Hendrik Jan (1842-1845), Jenneken (1845-1845), 
Jenneken (1846-1878) trouwde in 1875 met Arend Jan Kooijmans (3.3.220) op de Potkamp, Hendrikus (1850-
1851) en Hendrik Jan (*1848) werd de opvolger. 

 
► Hendrik Jan Vruggink (1848-1888) trouwde in 1875 
met zijn nicht Geertrui Wolberink (1853-1919). Samen kregen 
ze 4 kinderen: Arend (1876-1876), Arent Jan (1878-1947) bleef 
ongehuwd op de Looker wonen, Gerritdina (1885-1919) die in 
1907 trouwde met Hendrik Jan Leeftink op de Bungeler 
(Beusbergen 2.4.150) en Johanna (*1882) die de opvolgster 
werd. 
 
► Johanna Vruggink (1882-1961) trouwde in 1914 met 
Hermannus Leferink (1884-1971), bijgenaamd LookerMans, 
afkomstig van de Kappe (Markelo buitengebied 1.3.060). Dit 
echtpaar bleef kinderloos, zodat ze in 1946 een jong stel bij zich 
in namen: Gerhard Paalman (1915-1996), afkomstig van 

Paalman (3.3.230), die toen trouwde met Dika Heuten (1917-1990). 
 
► In 1979 vertrok deze familie naar het 
ouderlijk huis van Gerhard, waarna de boerderij de 
Looker met een klein stukje grond werd verkocht 
aan Nelly D. Soonius-Nieuwenhuis (*1946), toen 
onderwijzeres aan de Gijmink-school in Goor, later 
in Stokkum. Zij en haar man Hendrikus G. Soonius 
(*1928), kwamen vanuit Gouderak naar Markelo. 
Hun zoon Oscar werd in 1977 geboren. 
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