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Ook bij het vastzetten van een bal heeft hij de 
gewoonte, als de bal niet geheel in de goede rich-
ting loopt, deze nog een tik na te geven om hem 
enigszins bij te sturen. De andere leden van St. 
Agatha staan dit meestal oogluikend toe en gunnen 
de oude pastoor zijn vermaak in de beugelsport.

De jaren negentig, de teruggang
In de jaren negentig gaat het met de beugelsport 
bergafwaarts in Grathem. De vergrijzing slaat 
toe en het blijkt erg moeilijk de jeugd te binden. 
Ook de kampioenschappen worden nog maar 
zeer sporadisch behaald, wat voor Grathem 
ongewoon is. In 1998 wordt de beugelbaan bij 
Café-zaal Wertz gesloten vanwege een ernstige 
ziekte van de baanhouder Bertus Wertz. Er is 
daardoor geen beugelbaan meer in Grathem. 
Ook het ledenbestand is aanmerkelijk gekelderd, 

Toespraak pastoor Thijssen 1984

de club heeft nog maar achttien leden. Grathem 
heeft één seizoen in Baexem in de competitie ge-
beugeld. Samen met Thei Verstappen van mini-
camping Geelenhoof worden plannen gemaakt 
voor een overdekte baan bij deze camping. In 
1999 wordt deze bijzonder mooie accommodatie 
geopend. Dit brengt ook weer enig leven in de 
beugelclub, en het aantal leden neemt weer toe.
De club heeft anno 2008 weer een aantal enthou-
siaste jeugdleden en een goede begeleiding van 
de jeugd. De jeugd wint in 2006 weer eens een 
kampioenschap voor Grathem, in de B-klasse.
De accommodatie waar Grathem nu beugelt, is 
gevestigd tussen Grathem en Kelpen-Oler, waar-
door ook een aantal inwoners van Kelpen-Oler tot 
de club is toegetreden.

Jeugdteam St Agatha Grathem competitie 
2007-2008:  
v.l.n.r. Maaike Franssen, 
Nikkie ten Westenend, Jordy Franssen 
en Thei Henderickx (voorzitter)
Geknield: Kevin Kerbel  

Het adres van de beugelbaan:
Geleenhoof, familie Verstappen, 
Grathemerweg 16, 6037 NR Kelpen-Oler
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