
maandag, 16 mei 2016 06:56 

Nieuwe bewoners 

 

 

 

Het is al bijna een jaar geleden dat Phil, Maggie en Jeroen in Engelum kwamen 

wonen. Het werd dus ook hoog tijd dat wij van Engelum. com op bezoek gingen. 

 

 

 

Phil wist van collega/musicus Peter van der Zwaag dat de Ridder van Sint Joris te 

koop stond. En aangezien dit huis ook een opname studio bezit , had Phil hier wel 

belangstelling voor. En zo is het balletje gaan rollen. 

 



 

 

 

Phil Mills is geboren en getogen in Engeland en woont vanaf zijn 19e in Nederland. 

Phil is in hart en nieren musicus . Hij speelt gitaar en is Producer , docent 

muziekproductie aan het Friesland College . zo geeft hij  les aan de studenten van de 

opleiding D Drive en is tevens verbonden als docent aan een conservatorium.  En 

uiteraard is hij graag bezig in zijn prachtige super professionele studio!  

 

 



 

Phil woont samen met Maggie Dundas . Maggie is geboren en getogen in Ierland. 

Voor haar studie heeft ze eerst enkele jaren in Duitsland gewoond . Na deze periode 

is ze in Nederland komen wonen. Maggie geeft Engels aan o.a. studenten uit China , 

Pakistan en Bangladesh aan  het talencentrum van Stenden te Leeuwarden. Zo 

kunnen deze studenten hun studie in het Engels volgen.  

 



 

Op de vraag wat hun hobby`s zijn , is het niet verwonderlijk dat muziek en taal hun 

grootste passie is . Beiden doen vertaal werkzaamheden. Ook mogen ze graag 

koken in hun net verbouwde keuken . Verder mogen ze graag reizen , lezen en 

fotograferen. 

 

 



 

 

Maggie wil graag nog eens een moestuintje beginnen, maar heeft hier helaas nog 

geen tijd voor.  Momenteel is Maggie nog bezig haar Master taal wetenschappen af 

te ronden. 

Gelukkig vinden ze hier in Engelum rust en ruimte en fijn wonen.  

 

 

 

Jeroen , de zoon van Maggie gaat in Leeuwarden naar de Middelbaren school , 

maar wil hierna graag naar Amerika om een studie te combineren met 

Basketbal.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat er aan de zijmuur een 

basketbalnet hangt.  

 

 



 

 

Phil , Maggie en Jeroen , bedankt voor jullie gastvrijheid en we wensen jullie alle 

goeds toe in Engelum! 
 


