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GOED IS GOED... MAAR BÉTER WINT
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Samenkomen is een begin, samen blijven 
is vooruitgang, samenwerken is succes

Houtkrullen zo mooi en sierlĳ k als ze 
kunnen zĳ n, de geur van vers gezaagd 
hout… meubelmaker Otto Schop geniet er 
nog elke dag van. Bevlogen vertelt hĳ  over 
zĳ n liefde voor hout,  het mooiste product 
dat de natuur ons geeft om meubelen en 
interieurs mee vorm te geven.

EEN HART VAN HOUT
Otto Schop, van scheepstimmerman en interieurbouwer tot orgelbouwer in Zuid-Afrika. Van jongs 

af aan wist hij dat hij timmerman wilde zijn. “Mijn moeder zei ooit ‘die jongen heeft een hart van 

hout’.   Ik heb altijd met veel plezier gewerkt als timmerman bij verschillende bedrijven, maar met 

een eigen bedrijf kan ik mijn creativiteit optimaal kwijt en heb ik contact met de eindgebruiker.”

Mensen gelukkig maken en de verwachtingen overtreffen, dat is het uitgangspunt van Otto 

Schop. “The extra mile. Wij maken prachtig maatwerk en willen een waardevolle aanvulling zijn. 

Ik kom altijd eerst thuis bij de klant om sfeer te proeven en de woonwensen te bespreken. Een 

moodbord kan ook een eerste aanzet zijn voor een ontwerp. Ik ga daarna graag nog een stapje 

verder door mogelijkheden te creëren.” 

Otto Schop Meester Timmerwerk uit Meeuwen 

levert exclusieve meubels, afgestemd op de 

wensen en smaak van de klant. Ze houden 

zich bezig met scheepsbetimmering, maar 

vervaardigen ook veel producten op maat voor 

huis en interieur. Keukens, opbergmeubelen, 

inloopkasten, boomstamtafels, badkamers, 

een bedombouw, zomaar wat voorbeelden. 

Ze worden met ambachtelijk vakmanschap 

en toewijding gemaakt, met hout uit goed 

beheerde bossen, eventueel gebeitst, gelakt 

en altijd netjes afgewerkt.

INSPIRATIEHUIS
Meubelmaker Otto Schop wil er altijd een 

schepje bovenop doen en verrassende 

oplossingen bedenken. “Met hout kun je 

oneindig variëren en bouwen. Hout leeft 

en brengt warmte en gezelligheid in huis. 

Materialen combineren is de volgende 

uitdaging, zoals een keuken met onderdelen 

van glas, rvs of beton. Een prachtige combinatie 

waar het hout vaak nog beter in uitkomt.”

In de showroom van LOFT Interieurs in 

Buurmalsen staan huzarenstukjes van Otto 

Schop Meester Timmerwerk. Het inspiratiehuis, 

stijlvol en eigentijds ingericht, is een 

samenwerking van bedrijven die willen laten 

zien wat stijlvol wonen inhoudt.  Ze bieden 

met elkaar het complete pakket voor huis en 

interieur. Samenwerken en elkaar versterken, 

aldus de meubelmaker uit Meeuwen.  
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