Naam

drs. Meijering

Voornamen

Johannes Lourens

Geboortedatum

19 maart 1947

Geboorteplaats

Kampen

Burgerlijke staat

ongehuwd (gehuwd geweest)

Woonplaats

Groningen

Kinderen

Margarethe, William, Alexander

Kleinkind

Christiaan-Carlos

Gewoond in de volgende plaatsen:
Kampen, Zwolle, Rotterdam, Lochem, Vroomshoop (O), Den Ham (O), Hengelo, Leeuwarden (vanaf 1962), Groningen
(vanaf 1990).
Aantal verhuizingen: 21
Studeerde - na afstuderen aan de Sociale Academie Twenthe te Hengelo - sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit
van Groningen. In 1980 afgestudeerd, specialisatie organisatieontwikkeling.
Begon zijn (ambtelijke) carrière als (hoofd)agent van gemeentepolitie, werkte nadien als maatschappelijk werker en
sociale wetenschapper voor verschillende gemeentelijke overheden, gaf als coördinator van het InSa-project opdrachtgever provincie Friesland - leiding aan een onderzoeksteam.
Rode draad in zijn leven: organiseren, (ver)bouwen en wonen, kunst, dans en theater.
Nam van jongsaf aan vele initiatieven op cultureel gebied en op het terrein van woon- en leefmilieu.
Geeft vanaf 2003 met zijn (dans)partner Carla Durville dans- en theatervoorstellingen (benefiet) en workshops in binnenen buitenland, regelmatig in samenwerking met de door hem opgerichte groep Nostalgía (muziek, zang en dans).
Samenvatting belangrijkste activiteiten op cultureel gebied en op het terrein van woon- en leefmilieu, periode 1964 t/m
2007
1964

Oprichter en voorzitter (1964 t/m 1967) dans- en instuifvereniging K 64 ("Kuifje '64") in
Leeuwarden.

27 april 1966

Initiatiefnemer, organisator en presentator benefiet song- en muziekfestival in Leeuwarden.

1971

Bestuurslid (1971 en 1972) van de Vereniging voor Handenarbeid, afdeling Friesland/Leeuwarden.

1972

Mede-initiatiefnemer en -oprichter, bestuurslid (1972 en 1973) van de I.P.A.
(International Police Association), afdeling Friesland.

1986

Initiatiefnemer en oprichter van de O.S.A. (Onafhankelijke Secretarie Ambtenaren) van de
gemeentesecretarie van de gemeente Leeuwarden.

1990

Initiatiefnemer om het woon- en leefmilieu in Groningen (Hoogkerk) te verbeteren.
Actievoerder om gezichtsbepalende (beeldende) kunstwerken in openbare ruimten te realiseren.
Tevens initiatiefnemer om de geluidswal langs de A-7 in Groningen (Hoogkerk) te verlengen.

1991

Initiatiefnemer en mede-eigenaar van "Kijkbungalow Minerva" (1991 t/m 1994) te Groningen
(Hoogkerk), een gratis onafhankelijk advies-, informatie- en ideeëncentrum, tevens
expositieruimte. Organisator 40 tentoonstellingen. Bezoekersaantal in vier jaar: ruim 13.000 uit
binnen- en buitenland.

1993

Initiatiefnemer en medeorganisator kunstmanifestatie in Groningen (Hoogkerk) ter gelegenheid
van de viering van het 75-jarig bestaan van de kunstkring de "Groninger Ploeg".
Eéndagstentoonstelling met 75 Ploegschilderijen in 30 woonhuizen in de Jan van de Zeestraat.
Bezoekersaantal ca. 2000.

1993

Mede-initiatiefnemer en organisator van de kunstwinkel van beeldende kunstenaars aan de Grote
Markt no. 43 te Groningen.

27 april 1994

Oprichter en voorzitter (1994 en 1995) van de stichting (kunsthuis) "De Permanente" te Groningen.

1998 t/m 2001

Organisator tientallen tentoonstellingen in onder meer het verzorgingstehuis "Innersdijk" te
Groningen en het Streekmuseum "De Oude Wôlden" te Bellingwolde (Gr.).

1999

Initiatiefnemer en mede-oprichter van de stichting "La Pasión" - centrum voor Argentijnse Tango en
multiculturele aktiviteiten te Groningen (bestuurslid van 1999 t/m 2001).
N.B. De gevel van La Pasión werd in 2001 genomineerd voor de verkiezing van het mooiste
bouwwerk van de gemeente Groningen en werd winnaar van de publieksprijs.

2000

Initiatiefnemer en oprichter van "Los Lunáticos", een klein (theater)gezelschap (twee dansers
Argentijnse Tango en een gitarist).

7 nov. 2001

Initiatiefnemer, coördinator en deelnemer dansoptreden - Argentijnse Tango met zeven dansparen
- voor het koninklijke paar prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij hun bezoek aan
Groningen.

2001

Initiatiefnemer en mede-sponsor (50%) van de stad-safari in Groningen, een culturele manifestatie
met Willem de Ridder.

2004

Initiatiefnemer en oprichter muziek- en dansgezelschap Nostalgía (4 personen: twee dansers
Argentijnse Tango, violist en sopraan). Optreden in onder meer Egypte (uitzending Egyptische T.V.).

2004 t/m 2006

Stelde zijn geheel verbouwde woonhuis "La Nueva Pasión" (nieuwe passie) - incidenteel (gratis)
beschikbaar voor kleinschalige culturele activiteiten.
Het pand werd ingewijd door kleinzoon Christiaan-Carlos. In de hal van het pand is een
gedenksteen ingemetseld met de tekst:
La Nueva Pasión
inagurado por
Christiaan-Carlos Meijering
14 Mayo 2004
Het Groningse dansgezelschap Galili Dance gaf van 20 t/m 27 augustus 2006 tijdens het jaarlijkse
festival Noorderzon een aantal solodansvoorstellingen in "La Nueva Pasión". Dat gebeurde in het
kader van het project Your Place/My Place, waarbij vijf woonhuizen in de stad dienden als decor
voor vijf verschillende solovoorstellingen door vijf verschillende Galili dansers, gemaakt door vijf
internationale gastchoreografen.

4 okt. 2006

Initiatiefnemer om het vervalsen van kunst en de handel in valse kunst, in het bijzonder van de
kunstkring de "Groninger Ploeg" aan banden te leggen. De initiatiefgroep "Ploegaffaire" onderzoekt
diverse mogelijkheden op dit terrein. Publiceerde "Mijn pleidooi inzake de Altink-affaire".

2007

Uitbreiding muziek- en dansgezelschap Nostalgía (8 personen:
tenor, sopraan, concertpianiste, twee violisten, popartiest, hoornist Noord Nederlands Orkest,
twee dansers Argentijnse Tango).
Oproep en voorstellen aan het bestuur van de provincie Groningen :
In het kader van te nemen milieumaatregelen

2 januari 2007




het invoeren van een eenmalige vuurwerkvrije jaarwisseling
het structureel invoeren van autoloze zondagen

18 januari 2007

Voordracht op het symposium 'Echt/Vals', Waterkantzaal PTA in Amsterdam
Overige sprekers : Geert Jan Jansen, Jan Pieter Glerum, Roland Janssen, Aad du Croix Timmermans

13 juni 2007

Publicatie 'Woensdag de DERTIENDE'
Een persoonlijke reactie tegen onrecht, list en bedrog , machtsmisbruik, intimidatie en
bureaucratie!
Overhandiging 1e exemplaar aan de voorzitter adviescommissie 'Omgeving en Milieu' provincie
Groningen

5 juli 2007

Publicatie 'Nachtmerrie van een kunstliefhebber'
Altink-affaire I en II in 'vogelvlucht'
Overhandiging 1e exemplaar aan Hans Alders, Commissaris van de Koningin van de provincie
Groningen

16 juli t/m 8
augustus 2007

Initiatiefnemer/leider China zomer-tournee dans-en muziekgezelschap Nostalgía.
Diverse optredens in staatstheaters in Lanzhou, hoofdstad provincie Gansu in Centraal China

23 november 2007

Publicatie 'Nostalgía China-tournee Zomer 2007'
Overhandiging 1e exemplaar aan Max van de Berg, Commissaris van de Koningin in de provincie
Groningen

6 augustus 2008

Initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris stichting 'Staakt Het Vuren'
Doel: Een bijdrage leveren aan het vervangen van het afsteken van consumentenvuurwerk door
milieuvriendelijk, veilig, professioneel vuurwerk en lasershows.

8 december 2008

Nieuwspoort in Den Haag. Publicatie boeken:
'Vuurwerk. Dagboek van een ruststoker' ISBN 9789089540690
'Vuurwerk. Feiten liegen niet.' ISBN 9789089540775

11 augustus 2009

Initiatiefnemer en interviews documentaire "Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je alles".
Documentaire ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari 2012. Eerste
opname en interview gestart op dinsdag 11 augustus 2009.

27 oktober 2011

Initiatiefnemer en met Carla Durville samensteller boek
"Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma"
ISBN: 978-90-8954-334-9 (hard cover)
ISBN: 978-90-8954-337-0 (soft cover)
Presentatie in de raadszaal in Vries (Dr.) van de gemeente Tynaarlo.

13 november 2011

Opening expositie (12 november 2011 t/m 8 januari 2012) van het werk van het langst levende lid
van de oude garde van de Groninger Ploeg (ca. 10 jaar voorzitter) Arie Zuidersma (1925) en Aukje
Niemeijer in galerie Ruigewaert in Niezijl (Gr.)

13 november 2011

Première van de documentaire "Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je alles" ter gelegenheid
van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari 2012.
Eerste opnamen en interviews gestart op dinsdag 11 augustus 2009.
Interviews Johan Meijering.

7 september 2015

Alternatief plan “Nieuw Groninger Forum” ingediend bij het College van burgemeester
en wethouders van de gemeente Groningen voor de locatie van het Groninger Forum;
Voorstel om een raadgevend referendum te organiseren

18, 19 september
2015

Bedenker en initiatiefnemer van het eerste ‘Tango Festival La Pasión Groningen op
18, 19 en 20 september 2015. Een jaarlijks terugkerend festival in het derde weekend
van de maand september.

Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie La Pasión’ in de ‘VRIJDAG Concertzaal’ in Groningen
Presentatie boeken:
‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura. Een bron van inspiratie’
19 september 2015 ISBN: 978-90-8954-792-7
‘Argentijnse tango. Van Groningen tot Maastricht’.
ISBN: 978-90-8954-792-7
Filmische terugblik: ‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura’.

september 2016

Overhandiging eerste exemplaar boek
Groninger Forum. Een bodemloze put
Aan F.J. Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
ISBN: 978-90-8954-886-3

september 2016

Kijkbungalow Minerva. Een inspirerende kijk op wonen.
Overhandiging eerste exemplaar aan Fleur Gräper-van Koolwijk
ISBN: 978-90-8954-887-0

