
Een spoor van Brons 
Een spreukenpad door Asten, dat klinkt als een klok

Uitgave Museum Klok & Peel, Asten d.d. augustus 2017
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HET SPREUKENPAD

Op bepaalde punten in de trottoirs of het 
wegdek van Asten liggen 27 bronzen 
plaquet tes met spreuken over klokken en 
tijd. Zij vormen samen een pad door Asten 
met als startpunt Museum Klok & Peel in 
Asten. 
Deze tegels of plaquettes dragen het beeld-
merk van Jan die Smet als herinnering aan 
deze historische figuur.

Aanbevolen startpunt:
Museum Klok & Peel Asten, 
Ostaderstraat 23, 5721WC, Asten.
Het museumcafé en het toeristisch 
informatiepunt zijn vrij toegankelijk.

Bewegwijzering
Tegels met kleine bronzen klokjes, spijkers 
genaamd, geven de richting aan waarin 
gewan deld moet worden. De kroontjes 
wijzen u de weg.
Het pad brengt u vanaf het museum via een 
mooie, groene route, het Klokken-gieterspad, 
naar het centrum van Asten. 
Via een lus langs enkele historische gebouwen 
en door oude straatjes loopt u langs het beeld 
van Jan die Smet op het Koningsplein richting 
kerk.
Na de H.Maria Presentatiekerk en een tweetal 
kloosters leidt de route u terug naar het 
museum. 
Het pad is rolstoel toegankelijk en ongeveer 
4 kilometer lang. 

De spreuken:

1. Na een lang en klinkend leven worden  
 wij tot kunst verheven
 

2. Goei werk hee tijd van doen

3. Die maar een klok hoort, hoort maar 
 een klank 

4. Met vlijt en geduld werd hier de tijd 
 verguld

5. Wie zijn jeugd in hout verslijt, zeker 
 een goed leven leidt 
 

6. Het ligt niet aan het hard lopen maar 
 aan het op tijd komen 

7. Een goed advies is op maar is op maat  
 gesneden, klopt als een bus en klinkt 
 als een klok 

8. Tijd is geld en te berekenen, tijd is 
 kostbaar, maar niet te verzekeren 

9. Het is tijd, de hoogste tijd voor het 
 laatste rondje

10. Mi geld en tijd kom de ge wijd 

11. Men kent de klok aan hare galm 

12. Als de klokken van Asten slaan, blijft 
 het gezicht zo staan 

13. Bij het maken van drukwerk is het 
 vaak tegen de klok werken 

14. Met respect voor het verleden bouwen  
 wij aan het heden voor een nieuwe 
 toekomst 

15. Overal zijn klokken, maar nergens 
 is tijd

16. Ons transport al lange tijd, een race 
 tegen de klok; een eeuw geleden 
 begonnen met de man op de bok 

17. De klok is een mooie uitvinding om  
 ons aan het etensuur te herinneren

18. ASTEN... klinkt als een KLOK! 

19. Spijs zonder drank is als een klok 
 zonder klank

20. Tijd is een raar iets niemand heeft 
 het, maar wij maken het voor onze 
 klanten

21. Vraag nooit voor wie de klok luidt, 
 zij luidt voor u 

22. Hier weet men waar de klepel hangt 
 en is men al jaren bij de tijd... echt  
 mannen van de klok

 
23. Klokken uit dit dorp en stemmen uit 
 dit klooster zijn wereldwijd gehoord

24. Klokken, klank van oneindigheid: 
 Oproep tot dienstbaarheid, wereldwijd

25. Het gesprokene vervliegt in de tijd,  
 het geschrevene blijft 

26. Boone moeten nie dieper gezet 
 worren a’s dasse de klokke heure luien 

27. Wie met klokken schiet, wint de 
 oorlog niet
 
 
Misschien een idee om nog even uit te 
blazen van de tocht in het museumcafé?

Voor nadere informatie en suggesties 
kunt u contact opnemen met:
ToerismePoort Klok & Peel
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
info@toerismepoortklokenpeel.nl
www.toerismepoortklokenpeel.nl


