
               
 

DOE JE MET ONS MEE OP VRIJDAG 3 JULI? 
Stichting TrösT (www.trost.nl) De Zwaan Uitvaarten (www.dezwaanuitvaarten.nl) zijn met het compartiment ‘De 
Rouwstoet’ onderdeel van de grote, uit 10 compartimenten bestaande, optocht ‘La Caravane d’Utrecht’ op 3 juli 
a.s.  Een bonte processie van allerlei fantastische installaties rond het rijwiel, in alle soorten, maten en functies. 
Omgeven door muziek van fanfares, harmonieorkesten, brassbands uit alle wijken van Utrecht. Deze carnavaleske 
fietsende parade verbeeldt de relatie van Utrechtse mens met de fiets en is een feestelijke variant op de Caravane 
Publicitaire die in de Tour de France aan het peloton vooraf gaat.  Fietsen heeft in Utrecht de sfeer van gezonde, 
vrolijke, menselijke anarchie om zich heen hangen. Die sfeer wil La Caravane naar het massaal aanwezige publiek 
uitstralen onder het motto: We all cycle! 
 
Een rouwstoet is een concreet beeld, waarmee de plaats van de dood in het leven visueel wordt gemaakt. De 
rouwstoet op 3 juli loopt in het midden van de fietsparade en wordt voorafgegaan door een brassband die 
toepasselijke jazzmuziek speelt, geïnspireerd op de New Orleans Funeral Bands. Daarachter rijdt een aangeklede 
bakfiets als vervoermiddel voor één of meerdere grafkisten, gevolgd door een lopende/fietsende stoet mensen, in 
alle leeftijdscategorieën. Iedereen in de stoet is gehuld in witte kleding.  
 
De voorbereidingen 
We zijn vanaf februari dit jaar bezig met de voorbereidingen. Het definitieve plan is op papier klaar en nu (mei 
2015) gaan we het plan handen en voeten geven. In totaal verwachten wij minimaal zo’n 75 personen te betrekken 
bij de organisatie en uitvoering.  
 
We zijn concreet op zoek naar mensen die  
∆ ons willen helpen bij: 
- het regelen/maken van rekwisieten (vaandels, parapluus, hoofddeksels, etc.); 
-  de realisatie van de installatie op de bakfiets (lassen, timmeren, etc.); 
∆ meelopen in de Caravane (op vrijdagavond 3 juli tussen 19 en 21 u): 
- als je mee wilt  lopen in de stoet op 3 juli betekent dat: 

* dat je ook meedoet aan de grote repetitie op vrijdag 26 juni vanaf 18 uur 
* dat je op 3 juli vanaf 18 uur op de startplaats (Wilhelminapark) aanwezig bent  
* dat je zelf voor witte kleding zorgt 
 
Heb je interesse? Stuur dan zo snel mogelijk een mail naar info@dezwaanuitvaarten.nl 
Ken je anderen die wellicht geïnteresseerd zijn? Stuur hen deze mail graag door of stuur ons hun gegevens. 

Kijk voor meer informatie over de Caravane op:  
www.utrecht2015.com/nl/evenement/la-caravane-dutrecht 
www.facebook.com/lacaravanedutrecht 

 
Stichting TrösT is een (vrijwilligers)organisatie die activiteiten organiseert rondom de dood; voor 
stervenden, rouwenden en al dan niet professioneel geïnteresseerden, met als doel bewustwording, 
uitwisseling en ontmoeting rond het levenseinde en de dood. Maandelijks is er een 
zondagmiddagprogramma in Café TrösT in café Averechts. www.trost.nl 
 
De Zwaan Uitvaarten verzorgt uitvaarten in de regio Utrecht. Annemieke Zwanenburg, Petra 
Branderhorst en Nel van Ratingen zijn de drie vakvrouwen van De Zwaan. Ze werken vanuit de visie dat de 
dood deel uitmaakt van het leven. Zij mag zichtbaar en bespreekbaar zijn. www.dezwaanuitvaarten.nl 
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