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Historiek De Klijte
De Klijte is een langgerekt straatdorp langs de weg “Ieper-Belle”. Tot vóór de fusie van
gemeenten in 1976 behoorde De Klijte tot Reningelst. In de Middeleeuwen behoorde De
Klijte tot kasselrij Veurne. In de 14° eeuw behoorde de heerlijkheid tot het adellijk geslacht
“de la Clite” (Vander Clite). Pas in 1923 werd het gehucht De Klijte een zelfstandige
parochie. Nu staat al vast dat die honderdste verjaardag in 2023 met veel luister wordt
gevierd.
Het feit dat De Klijte geen parochie was, had voor de toenmalige bewoners van “ClytteCapelle” veel gevolgen. Zo kon men er zijn eerste en plechtige communie niet doen of
kinderen laten dopen. Dat betekende dat de jonge ouders met de boreling op de arm de
bijna 4 km lange tocht te voet naar Reningelst moesten doen. Op de terugweg hielden ze
daarbij al eens halt in de talrijke cafés onderweg, en het gebeurde meer dan eens dat ze
ladderzat terugkeerden van de doopplechtigheid.
Het neogotische kerkje met houten vieringtorentje dat vandaag nog altijd het pronkstuk De
Klijte is, de Onze-Lieve-Vrouwkerk, werd ingezegend in 1925. Het kerkje en de omgeving
zijn erkend als beschermd monument. Of het feit dat de kerk de enige Heuvellandse kerk
is met een dwarsbeuk de reden is, weten we niet, maar het is wel zo dat heel wat verliefde
koppels specifiek omwille van het idyllische karakter naar De Klijte komen om er elkaar
hun jawoord te geven. Wie de kerk van binnenin wil zien zal een kerkdienst moeten
bijwonen want de kerk wordt omwille van de waardevolle stukken niet opengesteld voor
het publiek.
Zo is er een oud houten beeld van Blasius, de Heilige die daar o.a. wordt vereerd voor
keel-, borst- en kinderziekten. Tot in de jaren ’50 betekende Blasiusmaandag groot feest in
De Klijte. De Heilige werd ten ook sterk aanroepen: jaarlijks werden 500 kaarsen en 60
missen aangevraagd ter ere van de H. Blasius. Het houten beeld werd door de
kloosterzusters teruggevonden in het puin na de verwoestingen van de Eerste
Wereldoorlog. Het is opgeknapt en nu nog aanwezig in de kerk. Een ander oud beeld, een
beeltenis van Onze Lieve Vrouw stond voor 1918 in een nis boven het kerkportaal. Ook
dat beeld is bewaard gebleven.
Naast het kerkje ziet u een beeldhouwwerk van Betrand Debruyne. Sommigen zien er een
bloem in de opengaat, anderen golven, nog anderen misschien een knikkerbaan. Maar
eigenlijk is het niets van dat alles. Het is gewoon pure expressie. Het is een vorm die
kracht uitstraalt, omschrijft de kunstenaar zijn werk “De Fontein”. Ook het
ontmoetingscentrum in De Klijte draagt dezelfde naam. Toch moet u niet noodzakelijk naar
het ontmoetingscentrum om inwoners tegen te komen. Dat kan ook in café “De Arend” het
enige café dat het dorp rijk is.
Vroeger moest u zeker op 15 augustus naar De Klijte voor de traditionele feestelijke
boerenmarkt waar ook een dorpskermis aan gekoppeld was. Om organisatorische
redenen is de succesvolle publiekstrekker voorlopig afgeschaft in 1995.
Niet alleen voor paardenliefhebbers en ruiters heeft De Klijte wat te bieden. Er zijn ook De
Keiensprinters die in maart een juniorenkoers organiseren, en elk jaar zakken vele
tientallen wandelaars af naar De Klijte voor de Panoramatocht die de Heuvellandstappers
er organiseren.
Ook op andere dagen wordt trouwens veel gewandeld en gefietst in en rond De Klijte.
Daar zit het golvende landschap van de Zavelaar zeker voor iets tussen. Het is een plek
die u zeker niet mag missen bij uw bezoek aan De Klijte!

