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Groeëte Jos uoorgesteld als
nieuwe Hasseltse stadsreus
I

Jos Tuts, het levende uithangbord
van het Hasseltse carnaval en de
jeneverÍeesten, heeft zondag een
dot van een verrassing beleeÍd.
Zijn vrienden uit de Stadsraad,
die hem en zijn vrouw Marijke
met een smoes naar het
Groenplein hadden gelokt,
schonken hem een ruim 4 meter
grote versie van zichzelÍ in de
vorm van een opblaaspop.
'Grreëte Jos'zal zeker te zien zijn
op de jeneverÍèesten en wellicht
ook in de halfvastenstoet.
Raymond RUTïEN

mand die altijd paruat staat orn
mensen te helpen èn te vermaken" o zo omschreef burgemeester

Nadja Yananroye de' carnavalprins van 2009. Hilde Claes, de
meter van oGroeëte Jos', was het
helemaal eens met haar opvolgster. "Joq je ntoet vanaf nu dus
naar me luisteren", voegdeze er al
lachend aan toe. "En op l januari
verwacht ik een nieuwjaarsbrief."

0pblaaspop
"Wij hebbenlang

via zijn vrouw Marijke in

ge-

,

kant zijn identiek aan die van de
echte jas."

Garnavalsstoet
Het laatste woord was voor

Jos

"Ik heb al eens de speculaas

slaagd, maar z1j mocht natuurlijk

zelf:

ook niet weten waarvoor we die

van de maand gekregen, ik heb al
een beeldje van mezelf in de stad

moesten hebben. We hebben dus

aardig wat moeten liegen. Een
volgend obstakel waren de tientallen medailles die Jos op zijn jas
draagt. Die hebben we er een voor
afhalen, fotograferen en op identiek dezelfde

een moeten

Een eenvoudige klus is het maken van de opblaaspop niet
geweest.

hebben we voor het laatste gekozen. Het eerste probleem was dat
we de originele jas van Jos te pakken moesten krijgen. Daarzijn we

terughangen.
Geen sinecure, maar

wel de

waatd,want

moeite
de jas

van 'Groeëte Jos' is
een exacte kopie ge-

worden van het origineel. Znlfs de
scheuren
de

op

achter-

staan en iedereen kan in de schaduw van de kathedraal op mijn ge-

personifieerde bank gaan zitten,
maar dit is toch wel het mooiste
eerbetoon dat ik gekregen heb. En
dat voor iemand die alleen maar
zichzelfis geweest", aldus een ontroerde Jos Tuts. "Ik ben daarnet
van mening veranderd: eigenlijk
was ik nietmeer van plan om
mee te lopen in de carnavalsstoet met mijn winkelkar. Die
weegt 100 kilo en dat begint
zvvaar le wegen. Maar nu wil ik §
uit dank voor dit prachtig ca- §-;,)

deau toch nog eén keer
meedoen. Dan lopen er
in de stoet eenklei- .g
,rs en een ssgte
fa--:---t)'
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