
I

dag zagen we duitsche vliegers die boven ons vlogen op verkenings tocht het afirueer kwam telkens in

werking ook de Fransche en Engelsche vlíegtuigen kwamen boven ons op patroelie. S'avonds

vertrokken we opnieuw verder het binnenland in doch daar we dien nacht een berg hadden die

moeilijk was om de stukken naar boven te rijden waren we s'morgens nog weid van de plaats waar

we den dag moesten doorbrengen af. Wij die met de stukken reden hadden nog het geluk door de

vliegers met rust gelaten te worden doch erger was het met de cassons die vobr ons afgescheiden

reden die hadden die morgend een aanval van de vijandel'rjke vliegtuigen waaibij een soldaat gedood

werd door mitraljuze kogels en waarbij ze ongeveer 25 paarden twee wagens en de keuken moesten

na laten ook 5 soldaten waren s'vonds nog vermist die gebeurde juist op Sinschen in dien dag zouden

verder maar vergeten. We lagen met onze stukken en paarden in een hof van een groot kasteel waar

de eigenaar reesd gevlucht was en ven daar zagen we de vliegers Namen bombaarderen die weldra

een echte rookwolk was van in de verte gezien. Daar onze keuken achter gebleven was moesten we
zelf voorons eten zorgen welke we dan ook in groote hoeveelheid vonden in het kasteelde kelder

was nog goed van wijn voorzien de stoof werd aangemaakt aardappelen werden geschild en weldra

konden we gaan eten tot we volop verzadigd waren, s'avonds vertrokken we opnieuw met de

stukken en de rest die na den aanval over gebleven was om er s'morgens vroeg zonder ongelukken

mede in een bosch toe te komen, doch om 8 uur doch kwamen er berichten dat de vijand maar op 7

km van ons af was zoo dat we inder hascht moesten vertreken gelukkig dien dag dat we geen

vijandelijke vliegers zagen want meer dan eens waren we op plaatsen waar we ons niet konden

verbergen onder bomen en waar we waarschijnlijk aan een aanval groote verliezen zouden geleden

hebben. Om 7 uur hielden we dan stil in een bosche tot het donker werd we kregen hier eten voor

den eerste maal dezen dag door de Engelschen die hun overvloed gaarne aan ons afstonïen en

s'avond vertrokken we opnieuw om zonder ongelukken op de plaats aan te komen waar onze stelling

zouw zijn doch nog maar in twee linie zou dat we hier nog gerust zaten en alleen maarvan vliegers

en afweergeschuit moesten oppassen onze stukken hebben hier dan de eerste dagen proef schoten

gedaan daar de burgers verder naar het frond al gevlucht waren en ze daar de gelegendheid voor

hadden om de juiste plaatsen te berijken in geval van nood langs deze kant werden hier ook de

spionen met honderden aan gehouwden


