1962
"De dag van de Postzegel" was het begin van een
stukje Tongerse geschiedenis.
Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de
heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging
"Ambiorix". De stichting werd gevierd met een
voorverkoop en tentoonstelling op 25 maart '62 op het
stadhuis.

1964
Naar aanleiding van de uitgifte van de Europazegels kreeg
men de voorverkoop toegewezen. De competitieve tentoonstelling ingericht ter deze gelegenheid werd
geopend door de heer Bertrand, minister van verkeerwezen.
De stempel toont de toren van de Tongerse basiliek.
De jonge club met de heer Baar als voorzitter telt al 80 leden.

1966
Op 27 en 28 augustus organiseerde onze vereniging een
postzegeltentoonstelling
in het kader van het Ambiorix-jaar en de uitgifte van de
Culturele reeks met een Ambiorix-zegel. De bijzondere
stempel toont het hoofd van de vrijheidsheld Ambiorix.
Het aantal leden na 4 jaar werking is al gestegen tot 126.

1968
Postzegelvereniging Ambiorix organiseert in 1968 al zijn 5de
tentoonstelling in de feestzaal van het stadhuis, ter
gelegenheid van de uitgifte van de Europazegels.
Het sleutelmotief van de Zwitserse kunstenaar
Schwarzenbach is ook terug te vinden in de stempel.

1970
Nadat de kaap van 200 leden bereikt is gaat men in
december 1970 over tot de
oprichting van een jeugdafdeling. Dit wordt gevierd met een
tentoonstelling en de
voorverkoop van de postzegel "Wederaanhechting van de
Oostkantons".
Postzegels geven aan de jeugd de kans de geest te verrijken,
maar ook de
mogelijkheid tot degelijke ontspanning.

1971
Voorverkoop van zegel 50ste verjaring "Bond van Grote en
Jonge Gezinnen".
De gelegenheidsstempel komt helemaal overeen met het
motief van de zegel.
Tevens was er een kleine tentoonstelling met materiaal van
eigen leden.
Vanaf september 1971 werd ook gestart met een
tweemaandelijks clubtijdschrift

1972
Het 10 jarig bestaan van Postzegelclub Ambiorix kon gevierd
worden tijdens de
voorverkoop "Dag van de Postzegel".
In het Provinciaal Gallo-Romeins museum werd een grote
tentoonstelling
gehouden in het teken van "Week van de postzegel". Een
speciale afstempeling
kon bekomen worden tijdens de ganse week van deze
tentoonstelling

1975

Tijdens de voorverkoop van de "Eerste Luchtverbinding
Brussel-Kinshasa" was
eveneens de inrichting van de "Limb. Competitieve
Thematische Tentoonstelling".
Drie leden van Ambiorix namen deel aan deze wedstrijd.

1976
Voorverkoop van de bijzondere uitgifte "Olympische Spelen
Moskou-Lake Placid" werd toegestaan aan Ambiorix
Tongeren. De stempel is geïllustreerd met de vijf olympische
ringen. Om deze gebeurtenis sportief te omkaderen werd de
Limburgse marathonloper, Karel Lismont uitgenodigd om zijn
handtekening te plaatsen op de afgestempelde stukken.

1979
In samenwerking met K. L. B. P. Limburg organiseerde de
Postzegelvereniging
Ambiorix op het Tongerse Stadhuis de 5de Limburgse
Competitieve Tentoonstelling
op 13 en 14 oktober. "Tungris 1979" toonde weer de beste
verzamelingen van eigen
provincie

1981
De zevenjaarlijkse kroningsfeesten van Tongeren kon men
op filatelistisch
gebied niet laten voorbijgaan.
Tijdens de Kroningsfeesten van 1981 organiseerde men een
tentoonstelling met
als thema "Onze-Lieve-Vrouw".
De gelegenheidsafstempeling toont het feestsymbool: de
kroon.

1985
Voor de Tongerse Postzegelvereniging mag de inrichting van
de Nationale
Competitieve Tentoonstelling onder Tungrifil'85 wel als een
hoogtepunt gezien
worden.
Deze Nationale Tentoonstelling ging samen met de
voorverkoop van de toeristische
zegel "Tongeren 2000".

1988
Ter ere van het 14de Kroningsfeest krijgt Tongeren een
Frama-automaat met een bijzonder frankeervignet met de
vermelding
"Kroningsfeesten 88 Tongeren".
Het frankeervignet dat sinds november '81 in gebruik is
genomen in
België, is een nieuw en populair onderdeel van de filatelie
geworden.

1989
Tijdens de voorverkoop "Dag van de Postzegel" werd voor de
eerste maal de
betwisting "Juweel der Filatelie" voor de jeugd gehouden.
Deze eerste wisselschaal, betwist door 12 jeugdleden van 6
Limburgse kringen werd
gewonnen door
"De Jonge Filatelist" van Kuringen.

1990
Ook Tongeren kreeg op 21 en 22 april zijn gekende
"Opendeurdagen".
In het volledig geïnformatiseerde hoofdpostkantoor van
Tongeren 1
kon men het werk van de postmannen meemaken.
De Jeugdige bezoekers mochten zelfs stempelen en
sorteren.
Tevens een speciale stempel voor verzamelaars.

1990
Samen met de Rijksbasisschool van Tongeren organiseerde
onze postzegel
vereniging de voorverkoop van 100 jaar 1 Meiviering.
Dit viel samen met de "dag van het officieel onderwijs", zodat
de jeugd zeker op
filatelistisch gebied iets kon bijgebracht worden.
1990
Tongeren vierde feest van 10 tot 19 augustus ter gelegenheid
van 100 jaar Kroning van het genadebeeld O.L.Vrouw
"Oorzaak onzer Blijdschap".
In het O.L.Vrouw-college hield onze kring een filatelische
bijdrage tot
deze Mariale feesten, met een tentoonstelling in het teken
van de Kroning.

1990
In het kader van de festiviteiten welke gehouden
werden naar aanleiding van de eerste
postverbinding tussen "Innsbruck-Mechelen" en
van de wedersamengestelde estafette in de maand
juni,
fungeerden verschillende voorlopige postkantoren
op deze route.
Ook Tongeren had zijn afstempeling.

1991
“125 jaar Ambiorix” kon onze club niet onopgemerkt laten
voorbijgaan.
Ambiorix, koning de Eburonen, kreeg zijn standbeeld op 5
september 1866.
In zijn aanwezigheid van Koning Leopold II vond deze
inhuldiging plaats.
Het Romeins verleden en een blik op de Europese toekomst
was het motief van de tentoonstelling.

1992
Bij gelegenheid van "30 jaar postzegelclub Ambiorix" is er de
inrichting van de
Provinciale Competitieve Tentoonstelling Limbufilex'92 en een
Intersteden-tornooi tussen verschillende Europese steden.
Als motief voor de gelegenheidsstempel werd gekozen voor
het Tongerse stadhuis.

1993
In samenwerking met Fila-Limburg werd de
competitieve tentoonstelling
“EUROPHILA 93” georganiseerd.
Verzamelaars uit diverse europese steden namen
hieraan deel.
Tevens was er een automatische
frankeerautomaat
“Frama” en het nummer etiket 203.

1995
Op zaterdag 8 juli werd een postzegeltentoonstelling
Kroningsfeesten te Tongeren opgezet.
Een tijdelijk postkantoor met gelegenheidsstempel vond plaats
in het parochiecentrum “st-Jan”

1995
Op 19 en 20 augustus vond de voorverkoop van het
postzegelboekje
“zeilschepen” en de postzegel “ honderd jaar Koninklijke
Belgische Voetbalbond” plaats in de sporthal Heco.
Aan dit gebeuren was een postzegeltentoonstelling “schepen”
en “voetbal” verbonden.
Talrijke voetbalvedetten verleenden hun medewerking.

1996

Ter gelegenheid van het 15e Juweel Fila Limburg werd er door Jong-Ambiorix in het
O.L.V. College op 5 en 6 oktober een postzegeltentoonstelling ter betwisting van «
Het Juweel der Filatelie Limburg» georganiseerd.
Tevens vond de voorverkoop plaats van de uitgiften « Jeugdfilatelie: Chlorophile » en
« Het 15O-jarig bestaan van de Armonaque de Mons ».
Ook voor de uitgifte van de Buzin-zegel « Sijsje» was er een voorverkoop en speciale
afstempeling.

2002

Ter gelegenheid van de tentoonstelling "AMBIFIL" werd er
door Jong-Ambiorix in de O.L.Vrouwe-humaniora op 26 en
27 oktober een postzegeltentoonstelling ingericht. Tevens
werd er in voorverkoop de Kerstzegels en de zegels
"de 20° eeuw" aangeboden samen met een speciale
afstempeling.

2005
Op 29 en 30 oktober werd er in het O.L.Vrouwe-humaniora te Tongeren een
Provinciale competitieve Tentoonstelling “LIMBUFILEX 2005” georganiseerd.
Er was ook een voorverkoop van de Uitgifte van postzegels: Harmonies en
Fanfares, Kerstzegels,Volkliteratuur en Koningin Astrid.

