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Historie en bewoning 
In 1853 kocht meester Cornelis Lankkamp een stuk grond van Jan Hendrik Hungerink op de Hunger 
en liet er, tegenover de toenmalige school, deze woning bouwen welke later werd uitgebreid met een 
winkeltje. 
In die tijd waren er nog geen door de gemeente gebouwde hoofdenwoningen. Het zal de eerste 
woning zijn geweest tussen de erven Peters en Hesselink, verder stond er dus nog geen bebouwing. 
Na het overlijden van meester Lankkamp in 1868 bleef zijn weduwe Maria Elisabeth de Jong (ovl. 
1909 Ede) nog enige tijd de winkel exploiteren. Na hun vertrek werd het pand verhuurd aan de joodse 
koopman/winkelier/kastelein Israel Rosendaal (1829-1901). In 1904 verhuisde deze familie met de 
winkel naar een pand schuin aan de overkant van de weg, het latere Get Dollekamp (2.1.460). 
In 1905 werd de woning door de erven Lankkamp via een openbare veiling verkocht aan jachtopziener 
Arend Gerrit Immink (1852-1924 Velp) die in 1893 was getrouwd met Johanna Kalina van der 
Kamp (ovl 1939 Velp). Hij heeft er ook nog een tijdje een winkel gehad, maar het werd kort daarop 
een komen en gaan van meerdere families. 
In 1923 vertrok de fam. Immink naar Rheden en werd het pand eigendom van Willem Dollekamp van 
de Bierpomp, die het in 1927 overdeed aan Johannes Hendrikus Dollekamp.  
In 1931 werd het huis gekocht door Engbert Jan Huisken (1867-1948) die er met zijn vrouw Reintjen 
Engelina Hendrika Brunshorst ging wonen. Mevr. Huisken-Brunshorst overleed in 1935 waarna 
stiefkleindochter Reintje Engelina Hendrika Lammertink in 1938 kwam inwonen. In 1948 overleed 
Egbert Jan, waarna een paar jaar de fam. Jan Hendrik Stokreef er bij inwoonde. Reintje huwde in 
1950 met bakker Jan Willem Nijenhuis. Zij begonnen er een bakkerij en weer een winkel; echter 
verhuisden zij in 1961, net als een halve eeuw eerder Rosendaal deed, naar het pand schuin aan de 
overkant van de weg en zetten daar de winkel van Get Dollekamp (2.1.460) voort. 
Vervolgens werd de fam. Albert Jan Altena eigenaar en bewoner. 
 
26-04-1896. Zaterdagavond.j.l. vergaderden verscheidene landbouwers uit de buurt Stokkum bij den 
kastelein Rosendaal aldaar, om te spreken over het oprichten van een coop. roomboterfabriek. 
Algemeen was men voor het verwezenlijken van dit plan. Met het oog daarop werden dan ook eenige 
personen aangewezen om eenige dergelijke fabrieken elders bestaande in oogenschouw te nemen. 
Volgens raming meende men op ca 2000 lt melk per dag te kunnen rekenen. Voorts werd in diezelfde 
vergadering overwogen, of het niet wenschelijk zou zijn lijnkoeken of raapkoeken, rogge, enz van 
groothandels te doen aanvoeren. 
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