
Beleef internationaal bekende, tijdloze en romantische historie uit Zuid-Limburg

Beleef de historie
van de
Bokkerijders

Arrangement 
Complice

Arrangement 
De Eed

10.30 Ontvangst bij één van onze vier 
horecapartners met een drankje en 
ambachtelijk gebak uit de Bokkerijderstijd 

10.45 Lezing over de Bende van de Bokkerijders
11.15 Wandeling met een gids door het prachtig 

glooiende landschap naar de Alfa Bierbrouwerij. 
13.15 Bokkerijderslunch
14.00 Korte film 
14.30 Rondleiding Alfa Bierbrouwerij 
15.00 Proeven Alfa bieren
17.00 Galgenmaal, bestaande uit een heerlijke 

en goed gevulde dagsoep met brood. 
18.00 Afsluiting Bokkerijdersdag ca. 18.00 uur 

Voor groepen vanaf 20 personen.
Meer info en prijzen zie website.

Een dagvullend groepsarrangement

Een dagvullend groepsarrangement

Idem als Complice, aangevuld met een 
3-gangen Galgenmaal.

Voor groepen vanaf 20 personen.
Meer info en prijzen zie website.

Een dagvullend groepsarrangement

Idem als Complice, aangevuld met een 
3-gangen Galgenmaal en een overnachting 
bij éen van onze horecapartners

Voor groepen vanaf 20 personen.
Meer info en prijzen zie website.

Bijna driehonderd jaar geleden werd het zuiden 
van de huidige provincie Limburg opgeschrikt door 
een groot geheim roversgenootschap: de Bende van 
de Bokkerijders. Deze “godlooze bezwoorne bande 
van nagtdieven ende knevelaers” plunderde in de 
18e eeuw kerken, pastorieën en boerderijen. Met 
slachtoffers werd niet zachtzinnig omgegaan. Evenals
de heksen zouden de Bokkerijders een verbond met 
de duivel gesloten hebben, waartoe zij een eed op
onder meer een dode hand aflegden. Eind 1742 werd 
de eerste Bokkerijder gearresteerd en gedetineerd en
onder folter verhoord op het kasteel van Herzogenrath.
Het folteren van verdachten had tot gevolg, dat steeds 
meer namen van bendeleden werden genoemd. 

In oktober 1743 vonden in Schinnen de eerste 
arrestaties plaats en in december van dat jaar volgden 
de aan de vergrijpen verbonden executies. Ondanks 
het vervolgingsbeleid van de lokale justitie bleef 
de Bende van de Bokkerijders tot omstreek 1774 
in de streek actief. Schinnen, woonplaats van één 
van de leiders, wordt als één van de centra van 
dit georganiseerd bendewezen gezien. 

Kies uit drie
fantastische  
arrangementen!

De historie leeft
Veel gebouwen en plekken herinneren nog aan 
het verleden van deze roemruchte bende. De 
Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS) heeft in 
samenwerking met de gemeente Schinnen, de 
VVV Zuid-Limburg en de Alfa Bierbrouwerij deze
historie beleefbaar gemaakt, door het samenstellen
van vier wandelroutes waarlangs informatieborden
zijn geplaatst. Samen met de Alfa Bierbrouwerij,
Brasserie De Biesenhof,  Hotellerie Kasteel Doen-
rade, Brasserie Bie de Sjuut en Gasterie De 
Bokkereyer laat deze stichting u de tijd van de 
Bokkerijders nu tevens cultureel en culinair 
beleven.

De Bokkerijders cultureel 
en culinair beleven
SjtiGS biedt u, in samenwerking met de Alfa Bier-
brouwerij en vier horecapartners, een dagvullend
groepsarrangement aan. Op deze belevingsvolle
dag wordt u om 10:30 uur  ontvangen bij één van
onze vier horecapartners. Na een indrukwekkende
lezing over de Bende van de Bokkerijders wandelt 
u met een gids door het prachtig glooiende land-
schap naar de Alfa Bierbrouwerij. 

Arrangement 
Zwarte Kapitein



B O K K E R I J D E R S A R R A N G E M E N T E N

V O O R  G R O E P E N

Beleef de roemruchte 
historie van de Bokkerijders 

in Zuid-Limburg

Wandel, eet, drink 
én slaap als

een Bokkerijder!

Een samenwerking van 
Alfa Bierbrouwerij, Brasserie Biesenhof, 

Hotellerie Kasteel Doenrade, Restaurant Aan 
Sjuuteeänjd, Gasterie de Bokkereyer 
en Sjtichting Genalogiek Sjènne

Naast de drie genoemde arrangementen 
stellen wij, in onderling overleg, ook 
volledige dagarrangementen samen. 
Voor uw personeelsfeest, verenigings- 
of familiedag dé ideale oplossing.
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 Concept en D
esign

Adresgegevens

Alfa Bierbrouwerij
Thull 15-19, 6365 AC  Schinnen
www.alfabier.nl

Brasserie Biesenhof 
Biesenweg 1, 6164 RA  Geleen 
www.biesenhof.nl

Hotellerie Kasteel Doenrade 
Limpensweg 20, 6439 BE  Doenrade 
www.kasteeldoenrade.nl

Restaurant Aan Sjuuteeänjd 
Dorpsstraat 74, 6365 BH  Schinnen 
www.sjuut.nl

Gasterie De Bokkereyer 
Bergstraat 1, 6174 RN, Sweikhuizen
www.bokkereyer.nl

Sjtichting Genealogiek Sjènne 
Heisterbrug 103, 6365 CC  Schinnen 
www.sjtigs.eu

Tijdens de wandeling krijgt u van de gids
aanvullende informatie over de geschie-
denis van de Bokkerijders. In het proef-
lokaal van de Alfa Bierbrouwerij geniet 
u van een Bokkerijderslunch en een korte
film neemt u nogmaals mee terug naar 
de tijd van de Bokkerijders. Na een film
over de Alfa Bierbrouwerij krijgt u tijdens
een rondleiding informatie over het
brouwproces van dit unieke en eigen-
zinnige Limburgse bier. In het proeflokaal
geniet u vervolgens van de heerlijke en
natuurzuivere bieren van Alfa. Natuurlijk
zijn ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar.
Voordat u met een tram naar het begin-
punt teruggebracht wordt, ontvangt u 
als herinnering het nieuwste bierglas 
van Alfa.  Terug bij onze horecapartner
wordt u verwend met een galgenmaal, 
bestaande uit een heerlijke en goed 
gevulde dagsoep met brood. Rond 
18:00 uur wordt deze belevenisvolle 
Bokkerijdersdag afgesloten.

Informatie en boekingen
De Bokkerijdersarrangementen worden aan-
geboden als een groepsarrangement met een
minimale deelname van 20 personen. Bij 
meer dan 60 personen wordt in overleg een 
verschoven dagprogramma samengesteld. 

De prijzen van de diverse Bokkerijders-
arrangementen (v.a. € 36,50 p.p.) vindt u
op de hier beneden genoemde websites. 

Facturatie vindt plaats middels een factuur, 
die vooraf betaald dient te worden.

Boekingen vinden plaats via de website 
van één van de vier horecapartners, de Alfa 
Bierbrouwerij of SjtiGS (zie beneden). 
Op www.sjtigs.nl vindt u ook een telefoon-
nummer voor aanvullende informatie.


