
IM Hendrik Slagmolen en Zwaantje Slagmolen-Buring,   4 mei en 15 aug 2020 

 

Hendrik Slagmolen werd geboren op 10 mei 1939 in Langelo en verhuisde na zijn huwelijk in 

september 1967 met Zwaantje Buring naar de Noordstukkendrift 3 in Bunne. Daar kon hij 

naast zijn baan bij het kadaster volop bezig zijn met de dieren, de hond, paarden, schapen en 

kippen, en de werkzaamheden in en rondom het huis. De paarden lopen als een rode draad 

door zijn leven en hij heeft hiervoor ook verschillende bestuursfuncties vervuld; o.a. bij 

ponyclub Vries, later PSV Noordenveld en het Paardenfonds van Vries. En nadat hij op zijn 

56ste al met vervroegd pensioen kon is hij jarenlang vrijwilliger geweest bij De Brink in Vries, 

waar hij samen met zijn broer wekelijks een huifkartocht maakte met de bewoners. Ook was 

hij altijd samen met Zwaantje trouw aanwezig als groom of supporter bij de pony- en 

paardenwedstrijden van zijn dochters en later kleindochters.  

Hendrik was ook actief in het verenigingsleven in Bunne. Hij speelde verschillende rollen bij 

toneelvereniging Het Ontluikend Bloempje en zat in de oudercommissie van de lagere school 

in Bunne waarbij het schoolfeest ter ere van het 25-jarig bestaan van de school een 

hoogtepunt was.  

Hendrik heeft altijd met veel plezier in Bunne gewoond, en ondanks dat hij in 2016 hoorde 

dat hij ernstig ziek was bleef hij altijd positief en kon hij tot vlak voor zijn overlijden op 4 mei 

zijn dagelijkse dingen blijven doen.  

 

Zwaantje Buring werd op 9 april 1943 geboren aan de Noordstukkendrift 3 in Bunne en heeft 

daar haar hele leven gewoond. Ze ging naar de lagere school in Bunne en later naar de 

MULO in Norg. Daarna kreeg ze een kantoorbaan op de melkfabriek tot ze in september 

1967 trouwde met Hendrik Slagmolen. Later, toen de beide dochters naar school gingen, 

heeft ze nog een aantal jaren gewerkt bij in de A & O winkel van Jan Venema in Donderen.  

Ook in Zwaantjes leven speelden dieren een belangrijke rol. Nadat ze haar aanvankelijke 

angst voor paarden had overwonnen genoot ze evenveel als de rest van het gezin van de 

pony’s en paarden. Ook had Zwaantje altijd een hechte band met de herdershond die altijd 

deel uitmaakte van het gezin.  

Jarenlang bezocht ze de afdelingsavonden van de Plattelandsvrouwen, tegenwoordig 

Vrouwen van Nu, was ze actief lid van de Volksdansclub en de maandagmiddag werd altijd 

gereserveerd voor de Gymnastiekclub. Daarnaast waren er de werkzaamheden in en 

rondom het huis, waarbij ze vooral genoot van de tuin. 

Ondanks het verdriet na het overlijden van Hendrik, pakte ze al heel snel haar dagelijkse 

bezigheden weer op, waarbij ze veel steun had van haar kinderen en de hond. Op 15 

augustus kwam hier plotseling een eind aan door haar onverwachte overlijden.  

 

Anieta Slagmolen 

  



 


