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Zaterdag 18 augustus 2018
Mosseldag Yerseke staat 18 augustus geheel in het teken van visserij
en de zilte zee. Hier horen allerlei lekkernijen uit de zee; mosselen, oesters, kreeften en diverse soorten vis, vers uit de
Oosterschelde vanzelfsprekend bij. Afgelopen jaar organiseerde BOXERPOWER, personalize your boxer, voor de 3e keer de
Mosseldagrit en hier namen maar liefst 120 motorrijders aan deel. Ieder reed op eigen gelegenheid een door BOXERPOWER
uitgezette route. Ook in 2018 organiseert het BOXERPOWER ON TOUR-team een nieuwe Mosseldagrit. Op veler verzoek zijn er
dit jaar naast het vertrekpunt bij Meeusen Motoren in Wijnegem (B) twee extra vertrekpunten mogelijk gemaakt door Peter
D’Haese Motoren in Zottegem (B) en MR Motoren in Barendrecht, dé BMW MOTORRAD dealer voor Rotterdam en omstreken.
Nieuw dit jaar is de Mosseldag ALLROAD-rit! Let op: Deze vertrekt alleen vanaf Meeusen Motoren Wijnegem!
Rijd jij net als de ruim 120 motorrijders in 2017, dit jaar ook de Mosseldagrit? Dan geniet je van een mooie gevarieerde motorrit,
een heerlijke lunch op een voor deze dag speciaal voor BOXERPOWER geopende locatie, de oesterputten van De Meulemeester. Hier eet
je met smaak verse producten uit de zee tijdens de Zilte Zaligheden-lunch en maak je kennis met een goed gezelschap motards. In de
middag maak je zelf de keuze of je Yerseke bezoekt of je de motor start voor een middagrit.
Maar liefst drie BMW MOTORRAD dealers verwelkomen deze zaterdag vanaf 9 uur deelnemende motorrijders met verse koffie en een
lekkere traktatie. Via pittoreske wegen, polders, dijken, langs en over het water vind je, met een vooraf verkregen route, de weg naar
het bekende oester- en mosseldorp Yerseke. Daar parkeer je je motor, ver van de verkeersdrukte, op een speciale parkeerplaats; de
befaamde oesterputten van De Meulemeester in Yerseke. Hier wacht de traiteur op jou met een Zilte Zaligheden-lunch! Loop vrij rond

langs de oesterputten, bekijk de kreeften en zeekrabben van dichtbij, of steek je neus even boven de dijk voor een weids uitzicht over
Nationaal Park Oosterschelde. Heb je geluk? Dan zie je misschien zeehondjes of een bruinvis. Na de lunch is er veel vertier in het dorp
en de havens van Yerseke. Langs schaal- en schelpdierbedrijven loop je over de dijk, of neem je de pendelbus naar dorp en/of haven. Je
motor kan op de parking blijven (let op de tijd: hek sluit om 17:00 uur!!).
Nog zin om Zeeland verder te verkennen op je motor? Voel je vrij om de volledige middagtourrit te rijden of de middag allroadrit die
deels over onverharde wegen leidt. Dan zie je nóg meer van Zeeland, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. Beide
ritten eindigen bij Brasserie De Landing in Baarland waar je vanaf het terras, direct aan de Westerschelde de grote zeeschepen ziet
passeren. Daar zwaaien we je graag uit, met een glimlach uit en hopen dat je een mooie dag hebt gehad. Het is overigens geheel aan
jou om hier te verblijven of al eerder naar huis te rijden.
Loop je al warm voor de BOXERPOWER ON TOUR Mosseldagrit? We begroeten je graag!
BOXERPOWER ON TOUR TEAM: Luc, Thea, Jan, Lars en René
Belangrijk om te weten:
BOXERPOWER ON TOUR biedt deze rit kosteloos aan. Deelname is op eigen risico. Schuif je aan voor de lunch dan is vooraf inschrijven
nodig. Voor de lunch betaal je Euro 25,- per persoon. Meer informatie over wat de Zilte Zaligheden-lunch je biedt en hoe je inschrijft
lees je op de site van een van de dealers. Meer info over alles wat de Mosseldag Yerseke te bieden heeft: www.mosseldagyerseke.nl
Tijden: 09:00 uur: Ontvangst door Meeusen Motoren / Peter D’Haese / MR Motoren en het BOXERPOWER ON TOUR TEAM met koffie en lekkers.
09:00 – 10:00 uur: Vertrek op eigen gelegenheid bij Meeusen Motoren/ Peter D’Haese / MR Motoren.
12:00 – 15:00 uur: Zilte Zaligheden-lunch aan de oesterputten in Yerseke.
Informatie over onze partners: BOXERPOWER, personalize your boxer, is ondermeer importeur van de exclusieve TWALCOM rally raid
accessoires en ThermoCool® kleding en dealer van Meguiars’ premium poets- en beschermingsproducten. Zij zorgt voor een autoen verkeersluwe aanrijroute, die alleen gebruikt wordt door bussen en vrachtauto’s. Deze voert je snel, filevrij naar de authentieke
oesterputten van De Meulemeester. Huistraiteur TASTE Culinair serveert een selectie uit al het lekkers wat de zee ons biedt; verse
kreeftensoep, gegratineerde oesters, vers gekookte mosselen, met frieten en 2 drankjes voor een gereduceerde prijs van Euro 25,- p.p.
(voor de vleeseters is er een alternatief). Het verdient de voorkeur om vooraf een E-ticket voor de middaglunch te kopen via deze link:
www.boxerpower.nl/boxerpower-webshop/mosseldag-rit-2018/zeeuwse-zilte-zaligheden-menu-2018 . Betaling van de lunch, voorafgaand aan de start van de rit is ook mogelijk. Zo kun
je in Yerseke bij aankomst, meteen aan tafel.
ROUTES: Voor leden van de BMW Motorclub Vlaanderen: Daags voor de rit op de ledenzone van de site.
Voor overige deelnemers: meld je aan via de site
van een van de dealers, of mail een van de dealers.

De rit wordt mede mogelijk gemaakt door:
BMW MOTOR CLUB VLAANDEREN vzw
www.MeeusenMotoren.be
www.Dhaese.bmw.be
www.MRmoteren.nl

PREMIUM BOXER MOTORACCESSOIRES & PARTS
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team BOXERPOWER-ON-TOUR
BOXERPOWER.NL
MEULEMEESTER.COM
www.mosseldagyerseke.nl

