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1. ChaChaCha (Vocaal) 

 

2. Lied van Lieve (Vocaal) 

 

3. Lief Liedje (Vocaal) 

 

4. ChaChaCha (Instrumentaal) 

 

5. Lied van Lieve (Instrumentaal) 

 

6. Lief Liedje (Instrumentaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De Cha Cha Cha tegen zinloos geweld 
 

 

We doen de Cha Cha Cha. De Cha Cha Cha – Heb je goed geteld? 

We doen de Cha Cha Cha. De Cha Cha Cha – Tegen zinloos geweld 

 

Als ik ruzie heb met m’n broertje 

En ik geef hem stiekem vlug 

Een harde schop tegen zijn benen [au] 

Dan geeft ie mij er 2 terug [au au] 

En als ik ruzie heb met m’n zusje [jongen] 

En ik trek haar aan haar haar [au au] 

Begint ze heel erg hard te huilen [wééé] 

En voel ik me best wel naar [he bah] 

Liever een knal op een groot bekken [pang] 

Dan op een hoofd of in een buik 

Denk dat als ik hard wil rammen 

De grote trom het liefst gebruik [trom trom] 

En met een groepje iemand pijn doen [hou op] 

Dat vind ik ongelooflijk zwak 

Maar met een band muziek gaan maken [yeah] 

Dat vind ik ongelooflijk knap 

 

Heb je goed geteld, we doen de Cha Cha Cha tegen geweld 

Niet meer slaan, niet meer schoppen met z’n allen tegen 

Geweld is zinloos, het is ook laf en zo gemeen! 
 

 

 

Compositie, tekst & arrangementen Nancy van der Plas 

Geproduceerd door Willem Kiewiet de Jonge 

Gezongen door De Leidse Sleuteltjes o.l.v. Michiel van Westering 

 



 

 

 

 

 

 

Lied van Lieve  

 
 

Denk aan mij, als je boos bent 

 

Denk aan mij voor je slaat  

 

Denk eerst vlug 
 

Aan de stippen op mijn rug 

 

Tel mijn stippen, tel ze even 

 

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven 

 

En je boosheid is voorbij  

 

Denk aan mij, als je boos bent 

 

Denk aan mij.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lief Liedje 

 
Hoi Lief beestje 

Lief klein lieveheersbeestje 

Kom maar op mijn hand 

Loop maar rond en voel je vrij 

Ga maar van hand naar hand 

 

Hoi Lief beestje 

Lief klein lieveheersbeestje 

Je staat voor liefde en geluk 

Voor wensen en voor het zijn 

En wil je weer gaan 

Vlieg… of ik blaas je weg 

Wees vrij waar je wil staan 

 

Ik vind je mooi, ik vind je lief 

Laat je stippen zien, je rode schild 

Je bent tegen zinloos geweld 

M’n beestje, m’n vriendje, m’n held 

Je helpt allen met verdriet 

Je geeft hoop en staat voor meer 

Laat je zien, laat je zien 

 

Hoi Lief beestje 

Lief klein lieveheersbeestje 

Kom maar op mijn hand 

Loop maar rond en voel je vrij 

Ga maar van hand naar hand 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Je geeft een signaal, een duidelijk verhaal 

Stop agressie en geweld 

Lief, klein lieveheersbeestje 

Jij bent mijn held 

 

Ik vind je mooi, ik vind je lief 

Laat je stippen zien, je rode schild 

Je bent tegen zinloos geweld 

M’n beestje, m’n vriendje, m’n held 

Je helpt allen met verdriet 

Je geeft hoop en staat voor meer 

Laat je zien, laat je zien 

 

Ik vind je mooi, ik vind je lief 

Laat je stippen zien, je rode schild 

Je bent tegen zinloos geweld 

M’n beestje, m’n vriendje, m’n held 

Je helpt allen met verdriet 

Je geeft hoop en staat voor meer 

Laat je zien, laat je zien 

 

Hoi Lief beestje 

Lief klein lieveheersbeestje 

Kom maar op m’n hand 

Loop maar rond en voel je vrij 

Ga maar van land naar land 

 

 

Hoi Lief beestje 

Lief klein lieveheersbeestje… vlieg! 
 

 


