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Op 16-17 oktober 1984 werd de Baileybrug, die de Ibisbrug 
uitmaakte, vervangen door een geprefabriceerd voorgespan-
nen betonnen brugelement. Het element werd op de ooster-
oever van het. kanaal Oostende-Brugge, ter hoogte van de 
Ibisschool, vervaardigd door de bouwonderneming Van Huele 
(Oostende). 

Door middel van een reuze kraan van de n.v. Sarens 
(Steenhuffel) werd het brugelement op de twee landhoofden 
geplaatst. Landhoofden die vooraf door Van Huele gebouwd 
werden op beide oevers van de Noordede, even stroomop-
waarts van de Baileybrug. 

Na het plaatsen van de betonnen brug werd kwasi onmiddel-
lijk de Baileybrug gedemonteerd. 

De Baileybrug werd over de Noordede geworpen door de Genie 
van het Belgisch leger omstreeks 1953, ter vervanging 
van een. gammele houten brugje. (Zie ook Ter Cuere Jaarboek 
1984 - "De oeververbindingen te Bredene, door George 
Desopper). 

Naar aanleiding van het ingebruikstellen van de nieuwe 
brug laten we hier een gelegenheidsgedicht van de hand 
van ons erelid Raoul EECKHOUT verschijnen. 

Fernand GEVAERT 

HET NIEUW IBISBRUGJE 

Tweede nieuwjaarsdag 
Geen mens die het zag 
22 uur was de tijd 
'k heb het nieuw Ibisbrugje ingewijd. 
Zo gans op mijn eentje 
Maar ja, 'k was altijd een buitenbeentje 
Men had een verse loper geleid 
Van sneeuw, een maagdelijk blank tapijt 
Waarin ik heel attent 
Mijn voetsporen heb geprent. 
Lichtjes weerkaatsten in de kreek 
En 'k hield een ingetogen preek 
Zo voor de vuist en zonder boekje 
Over dit mooie "Sassche" hoekje. 
Niemand heeft geapplaudisseerd. 
'k ben naar huis teruggekeerd 
Met trage, gemeten passen 
Tussen de vlokken, voorbij de sassen 
En in de sneeuw achter mij 
Zag ik mijn sporen in dubbele rij. 

Niet enkel belangrijk de weg die men gaat, 
Maar ook het spoor dat men achterlaat 
Want ieder spoor, om het even 
Is een teken van leven. 

2/1/1985 
R.E. 
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