
Vreding 6

7811 AZ Emmen

info@sterkliniekemmen.nl

0591-686666

Sterkliniek Emmen

Brandgans 1

7827SG Emmen

info@sterkliniekemmen.nl

0591-686666

Sterkliniek Emmen

Heb je vragen over voeding, ontvlooing, etc. 

Stuur ons dan een mailtje. We reageren binnen 

2 dagen. 

Mailen

Niet-urente vragen

Eye Entertainment© 2021 Sterkliniek Dierenartsen Emmen. Alle rechten voorbehouden.

Maandag 08:30 - 19:30

Dinsdag 08:30 - 19:30

Woensdag 08:30 - 19:30

Donderdag 08:30 - 19:30

Vrijdag 08:30 - 19:30

Openingstijden

Vreding 6

7811 AZ Emmen

Brandgans 1

7827SG Emmen

Locaties

0591-686666

info@sterkliniekemmen.nl

Contactgegevens

Diergeneeskunde

Beeldvorming

Wat verder

Over ons

Contact

Navigatie

Epona de hond van 70 kilo

Deze mooie lieve Dogo Canario van maar liefst 70 kilo, was drachtig. Maar wat bleek er zat maar een pupje in. 

Hierdoor kwam de bevalling niet goed op gang. En in combinatie dat een pup natuurlijk alle ruimte heeft om erg 

groot te groeien, is er besloten om een keizersnede te doen. Moeder zit nog niet helemaal op een roze wolk, maar 

dat komt vast goed.

Alle medewerkers

Assistente 

Moniek Robben

Dierenarts / Eigenaar

Marianne Meijer

Dierenarts/ Eigenaar 

Ello Steerenberg

Alleen de besten werken bij Sterkliniek

!

0591-686666

Spoedgeval?

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump. Bacon ipsum dolor amet pork 

tenderloin prosciutto tri-tip capicola t-bone 

shoulder pork chop rump.

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump frankfurter biltong pancetta 

burgdoggen. 

Lees meer

Huisdieren

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump frankfurter biltong pancetta 

burgdoggen. 

Lees meer

Vogels

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump frankfurter biltong pancetta 

burgdoggen. 

Lees meer

Reptielen

Een greep uit onze specialismen

!

Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin 

swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille 

prosciutto. Rump doner tail turkey drumstick kevin.

ContactOver de praktijk

0591-686666

Samen voor het 
welzijn voor uw dier

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

Specialisaties

Tandheelkunde

Orthopedie

Oogheelkunde

Fokbegeleiding

Chirurgie

Dermatologie

Vogels

Konijnen en 

knaagdieren

Home                  Ons team                  Diergeneeskunde                  Beeldvorming                  Over ons! Contact! !
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Maandag 08:30 - 19:30

Dinsdag 08:30 - 19:30

Woensdag 08:30 - 19:30

Donderdag 08:30 - 19:30

Vrijdag 08:30 - 19:30

Openingstijden

Vreding 6

7811 AZ Emmen

Brandgans 1

7827SG Emmen

Locaties

0591-686666

info@sterkliniekemmen.nl

Contactgegevens

Diergeneeskunde

Beeldvorming

Wat verder

Over ons

Contact

Navigatie

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2 - niet verplicht

Postcode Huisnummer Toevoeging

Straatnaam Plaats

!Aanhef

Naam

Officiële kleur - niet verplicht

Geboortedatum - niet verplicht

Chipnummer - niet verplicht

!Geslacht

!Diersoort

!Ras - niet verplicht

!Verzekering (ja/nee)

Bericht

Contact

Gegevens van uw huisdier

Als u voor de eerste keer langs wilt komen zou u dan zo vriendelijk willen zijn om 

alvast het onderstaande formulier in te vullen? Op deze manier hebben wij alle 

gegevens van u en uw huisdier(en) klaarstaan bij uw eerste bezoek.

Wij werken overdag op afspraak. Mocht u nog geen afspraak hebben dan kunt 

u telefonisch een afspraak maken via 0591-686666.

HOME     /     OVER ONS     /     INSCHRIJVEN

Inschrijven

Home                  Ons team                  Diergeneeskunde                  Beeldvorming                  Over ons! Contact! !
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Over ons
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Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bericht

Contact

!Selecteer onderwerp

ContactformulierContactformulier Inschrijven
Als u voor de eerste keer langs wilt komen zou u dan zo vriendelijk willen zijn om u 

alvast in te schrijven? Op deze manier hebben wij alle gegevens van u en uw 

huisdier(en) klaarstaan bij uw eerste bezoek.

Inschrijven

Vreding 6

7811 AZ Emmen

info@sterkliniekemmen.nl

0591-686666

Sterkliniek Emmen

Brandgans 1

7827SG Emmen

info@sterkliniekemmen.nl

0591-686666

Sterkliniek Emmen

0591-686666

Spoedgeval?

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump. Bacon ipsum dolor amet pork 

tenderloin prosciutto tri-tip capicola t-bone 

shoulder pork chop rump.

HOME     /     OVER ONS     /     CONTACT

Contact

Home                  Ons team                  Diergeneeskunde                  Beeldvorming                  Over ons! Contact! !
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Heb je vragen over voeding, ontvlooing, etc. 

Stuur ons dan een mailtje. We reageren binnen 

2 dagen. 

Mailen

Niet-urente vragen
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0591-686666

Spoedgeval?

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump. Bacon ipsum dolor amet pork 

tenderloin prosciutto tri-tip capicola t-bone 

shoulder pork chop rump.

Ons team

Assistente 

Moniek Robben

Dierenarts / Eigenaar

Marianne Meijer

Dierenarts / Eigenaar 

Ello Steerenberg

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie

Naam

Functie
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HOME     /     OVER ONS     /     ONS TEAM

Ons team
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Sterkliniek

Ons team

Contact

Algemene informatie

Maatregelen betreft Corona
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Spoedgeval?

Bacon ipsum dolor amet pork tenderloin 

prosciutto tri-tip capicola t-bone shoulder pork 

chop rump. Bacon ipsum dolor amet pork 

tenderloin prosciutto tri-tip capicola t-bone 

shoulder pork chop rump.

Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin swine 

tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille prosciutto. 

Rump doner tail turkey drumstick kevin. Tri-tip capicola beef ribs prosciutto drumstick, turkey ham filet mignon spare 

ribs. Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin 

swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille 

prosciutto. Rump doner tail turkey drumstick kevin. Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami 

cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip 

tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille prosciutto. 

Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin swine 

tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille prosciutto. 

Rump doner tail turkey drumstick kevin. Tri-tip capicola beef ribs prosciutto drumstick, turkey ham filet mignon spare 

ribs. Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin 

swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille 

prosciutto. Rump doner tail turkey drumstick kevin. Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami 

cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip 

tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille prosciutto. 

Bacon ipsum dolor amet pancetta kielbasa strip steak, pastrami cupim frankfurter turkey venison tongue sirloin 

swine tri-tip prosciutto pork belly. Short loin prosciutto ball tip tenderloin ribeye. Drumstick picanha andouille 

prosciutto. Rump doner tail turkey drumstick kevin. Tri-tip capicola beef ribs prosciutto drumstick, turkey ham 

filet mignon spare ribs. 

Specialisaties

HOME     /     DIERGENEESKUNDE     /     SPECIALISATIES

Specialisaties
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Specialisaties

Tandheelkunde

Orthopedie

Oogheelkunde

Fokbegeleiding

Chirurgie

Dermatologie

Vogels

Konijnen en knaagdieren


