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Wilfried Proost (70), die zijn zoon
Christophe Proost (40) aanstuurt om
de watermeloenen aan te vullen, kijkt
vanuit het kantoortje boven de winkel
naar ‘zijn’ levenswerk, én dat van zijn
ouders, én dat van zijn grootouders.
Officieel gaf hij elf jaar geleden de su-
permarkt over aan zijn zoon Christop-
he. “Het blijft ons kind, hé. Als de nood
er is, zijn mijn vrouw Ingrid en ik er
om te helpen”, klonk het toen. 

De winkel was eigenlijk in 1922 als
kruidenierszaak gestart door Jozef
Proost en zijn vrouw op het Vleminck-
veld, en in 1927 verhuisd naar de Lan-
ge Leemstraat, waar hij gaandeweg uit
de grond gestampt werd door de
broers Hubert en Paul Proost, kinde-
ren van Jozef.

Maar alles begon met één pand, een
oud wassalon. Dan kwam er een twee-

de bij, een bakkerij. Maar er zat nog
zo‘n authentieke kantwinkel tussen-
in”, legt Christophe uit. “Deze winkel

is eigenlijk een aaneenschakeling van
verschillende panden. Begin jaren ze-
ventig zijn de eerste vijftien meter aan

de voorkant neergehaald om eenheid
te creëren, en sindsdien zijn wel eens
wat kleinere dingen aangepakt, maar
we hebben de winkel nooit gesloten
voor een stevige renovatie.”

Verkoop
In 2017 verrees een nieuwe frisse,

overzichtelijke winkel. De vierde ge-
neratie had toen plannen. “Meer ruim-
te creëren en meer nadruk leggen op
ons vers assortiment.” Ook de voorge-
vel werd stevig aangepakt. Voor het
eerst in de geschiedenis van de super-
markt volgde een sluiting van twee
weken. Alle retro-aspecten waren ver-
dwenen. Het ging de supermarkt voor
de wind. Maar nu verkoopt de familie
Proost toch aan het Nederlandse Jum-
bo. “Als zelfstandige een supermarkt
leiden is niet evident met de hete
adem van andere grote spelers in je
nek. Bovendien waren mijn ouders
echt wel aan pensioen toe.” 

Dinsdag 15 juni gingen de deuren
dicht. De supermarkt zal enkel weken
sluiten voor renovatiewerken. Nadien
zal de winkel heropenen… “We willen
graag onze klanten bedanken voor het
lange vertrouwen”, hangt er met een
bedankbriefje voor de deur. 

Eind 2021 heropent de supermarkt-
keten onder de Jumbo-vlag. De huidi-
ge medewerkers gaan aan de slag bij
Jumbo, en het team wordt ook uitge-
breid met nieuwe winkelmedewer-
kers. Eerder nam Jumbo de Alvo-su-
permarkten in Deurne en Ranst over,
die vorig jaar heropenden. 

Familie Proost verkoopt Alvo 
in Lange Leemstraat aan Jumbo 
Meer dan negentig jaar al zit 
supermarkt Proost in de Lange 
Leemstraat. Nu neemt de Nederlandse 
keten Jumbo over.

SASKIA CASTELYNS

Wilfried Proost
70 jaar

“Een familiezaak 
runnen in de Joodse 
wijk, ondanks ons 
groot koosjer 
assortiment, is niet 
evident.”

Alvo Proost in de Lange Leemstraat wordt een Jumbo. FOTO  JAN VAN DER PERRE

Sinds de eerste kruidenierszaak in de jaren 1920 breidde de winkel steeds verder uit. FOTO RR

In het Karrenmuseum zijn zeven internationale 
beeldhouwers tot 20 juni aan het werk op een in-
ternational symposium. Ze vormen er een rotsblok 
om tot zeven kunstwerken. De leerlingen van basis-
scholen Erasmus Wonderwereld, WIGO en Wilgen-
duin kwamen kijken hoe de kunstenaars dat deden 
en gingen daarna zelf aan de slag. De Erasmuskin-
deren maakten een mozaïek rond het thema vrede 
in verschillende talen. Daarna werd hun ‘vrede’ in 
gips vastgelegd. De leerlingen van de WIGO-school 
lieten zich inspireren door de modellen van de 
beeldhouwers.  Het internationale beeldhouwers-
symposium loopt nog tot 20 juni. Het is een initia-
tief van de Kalmthoutse beeldhouwer Jorge Van Da-
ele. “We gaan voor een tweejaarlijks symposium. 
Nu beginnen we in Essen en in de toekomst partici-
peren ook de gemeenten Kalmthout en Wuustwe-
zel.” Het symposium is gratis toegankelijk. (evdw)FOTO ERIK VANDEWALLE
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