
CMO bestuurswisselingen  
 

                            
Ton de Vet 

Na ruim acht jaar hebben we afscheid genomen van ons CMO bestuurslid en tevens 

penningmeester Ton de Vet. Ton was tot enkele jaren geleden nog actief als 

centrumondernemer in het familiebedrijf De Vet aan de Hooghuisstraat. Met zijn gezin 

woonde hij jarenlang boven de zaak. Met zijn winkeliershart, grote betrokkenheid, vele 

ideeën en financiële kennis heeft hij een grote bijdragen geleverd binnen het bestuur van 

het CMO. Ton bedankt! 

 

Bestuurslid Jan ter Horst is de nieuwe penningmeester. Daarnaast is het bestuur weer 

voltallig met twee nieuwe leden. Als horecavertegenwoordiger verwelkomen we Denise 

Trum en voor de (nieuw) vastgoedsector Joris Welten. De nieuwe bestuursleden stellen 

zich kort voor.  

 

 
 

Denise Trum 

Mijn naam is Denise Trum, geboren en getogen in Oss. Ik ben 33 jaar en heb altijd een 

grote passie voor eten en drinken gehad. Naast een studie Hotelmanagement in Maastricht 

heb ik lange tijd in de Osse horeca ervaring opgedaan. Sinds 1 december 2020 ben ik 

trotse mede-eigenaar van De Winkel Borrel en Eetbar, die je kunt vinden in de bruisende 

horecastraat van Oss; De Peperstraat. Naast de ervaringen in de bekende Osse 

horecabedrijven heb ik ook mogen leren in de hotellerie en catering in o.a. Amsterdam, 

Utrecht en Maastricht. In alle steden heb ik met veel plezier gewoond, gestudeerd en 

gewerkt, maar uiteindelijk toch terug gekomen in het gezellige Oss waar ik nu samen met 

mijn vriend heel fijn woon in een heerlijk jaren 30 huis. In mijn vrije tijd geniet ik zelf ook 

graag met vrienden van muziek en cultuur waarbij natuurlijk lekker eten en drinken nooit 

zal ontbreken. Enthousiast ben ik nu ik onderdeel mag zijn van het bestuur van het CMO, 

ik ga mijn best doen er wat moois van te maken! Wellicht tot snel. 

 

Joris Welten 

Mijn naam is Joris Welten geboren en getogen in Oss, getrouwd en trotse vader van 3 

zonen. Inmiddels bijna 30 jaar werkzaam bij van der Krabben makelaardij, begonnen als 

assistent makelaar en inmiddels geef ik leiding aan dit mooie bedrijf met meer dan 30 

collega's en een vestiging in Oss en Uden. Daarnaast voel ik me als trotste inwoner van 

Oss betrokken bij allerlei ontwikkelingen en draag ik graag mijn steentje bij. In mijn vrije 

tijd ben ik graag sportief bezig of geniet ik van vakanties met mijn gezin. 

 

 


