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Over het boek:
Een bezorgde burger met visie en daadkracht.
Johan Meijering verwoordt in deze bundel zijn
betrokkenheid bij de maatschappij in een
vijftal essays, vijfenvijftig maatschappelijke
aanbevelingen en zeventig stellingen en
statements over natuur & milieu, oorlog &
vrede, politiek, Europa, verkeer,
maatschappij, religie, economie en filosofie.
Een krachtige stem met een origineel geluid
en een warm pleidooi voor gezond verstand. Deze bundel geeft een tijdsbeeld van de afgelopen
twintig jaar zoals de schrijver dat zelf heeft ervaren en tot op de dag van vandaag beleeft.
Stof tot nadenken.
Over de auteur:
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Hij begon zijn carrière als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie en
werkte later als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse
gemeentelijke overheden. Al van jongs af startte hij veel initiatieven op het
terrein van cultuur, woon- en leefmilieu.
Zo heeft hij gepoogd het vervalsen van kunst en het verhandelen van valse
kunst aan banden te leggen, in het bijzonder die van de kunstkring De Ploeg
(2003-2020).
Drs. Johan L. Meijering

Hij voerde jarenlang (2007-2020) campagne tegen het afsteken van het consumentenvuurwerk
en schreef daar drie boeken over. In 2020 verscheen zijn derde boek over dit onderwerp:
Consumentenvuurwerk.Van volksvermaak tot overheidsverbod.
In 2015 pleitte hij voor een referendum over het geldverslindende en immens grote Groninger
Forum, waarbij hij tevens een alternatief presenteerde: Nieuw Groninger Forum of Hyde Park
Groningen, een sfeervolle oase in hartje binnenstad.
In 2015 verschenen Argentijnse tango van Groningen tot Maastricht en La Pasión. Salon de Tango
y Cultura, een tangocentrum in Groningen, dat hij in 1999 heeft opgericht.
Behalve het boek over Kijkbungalow Minerva verscheen in september 2016 tevens het boek
Groninger Forum - een bodemloze put, een boek dat onmiddellijk veel stof deed opwaaien.
Hij is een bevlogen man, die op idealistische en onorthodoxe wijze staat voor zijn idealen.
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