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Mensen wat hebben we weer genoten. De oefenavonden die we volgde op de 
donderdagavond waren soms zwaar, het verplichte pilsje na afloop van die slopende training 
danste over onze dorstlustige tongen. Er wordt veel gelachen maar ook de serieuze noot 
komt aan bod. Elk jaar is het duidelijk Los papas is niet zomaar een groep, Los papas is een 
vriendengroep waarom heen een bijzondere carnavals aura zweeft.  
Ons eerste optreden is begonnen op de 11 van de 11 waar enkele jongens van Los papas 
de knalbrigade waren bij de strijd om de Heerlense slager. Op elke plek in de Rouche waren 
we te vinden. Ook onze oude Garde act blijft een toppertje. Over onze nieuwe act mogen we 
stellen dat deze knallend is ingeslagen als een rood, geel groene confetti bom.  
Uiteraard hebben we hierin weer deskundige begeleiding gehad van onze Finy. Zonder haar 
hadden we dit kunstzinnige hoogtepunt met veel ritme gevoel van ieder niet kunnen behalen. 
Binnen de  Los papas jongens liep men al jaren rond met de gedachte om een cheerleader 
act te maken waar omheen echte mannen hun krachten en verleidingen lieten zien. Na het 
zien van de nieuwe act ging niet alleen het hart van onze eigen vrouwen sneller kloppen. Op 
menig optreden hebben we uitzinnige dames mogen aantreffen van tussen de 30 en 80 jaar. 
 En in de verzorgingstehuizen hebben we menige vrouwelijke hulpverleenster zien 
wegdromen.  Het mooie van onze Finy is dat zij en wij samen en muziekstuk hebben 
gevonden waar zelfs een van onze Los papas mannen in de maat vertrekt en in de maat 
blijft. Geweldig om dit te mogen zien. 
De jongens van Los papas hebben weer genoten van de sleuteloverdracht in Heerlen tot aan 
menige 55 plus zitting en wat er tussen zit. Geweldig als je oudjes ziet genieten in een 
verzorgingshuis waar deze mensen een fijne middag of avond wordt gegeven. Los papas wil 
hier ook een kritische kanttekening bij zetten met de woorden “jammer dat er steeds minder 
geld voor is om deze oudjes een mooie activiteit te verzorgen”.  
De Jongens van Los papas willen ieder bedanken voor de prettige samenwerking die waar 
dan ook is geweest en wij hopen dat we aan jullie avond of middag een positieve bijdrage 
hebben kunnen brengen. Willen jullie nog verder ingaan op het een of ander dan bezoek 
onze website en laat daar een berichtje achter.  
Wij gaan ons zeker ergens weer zien in de een of andere narretempel en zetten dan de boel 
weer op stelten zoals jullie gewend zijn van ons. 
 
De groeten van de jongens van Los Papas! 
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