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‘Miss Strijp-S’ Sietske Aussems, die onlangs het bedrijf 
Braintours startte. Daar mag op gedronken worden!

Het PIONmedia team greep de nieuwe stap in de carrière van Sietkse 
Aussems graag aan om haar, gewapend met een Italiaanse fles  
Valdobbiadene, te feliciteren op het haar zo geliefde Strijp-S.  
Sietske heet ons welkom in Plug-In-City, een serie van atelierachtige  
units gemaakt van containers. “Mensen moeten vaak even wennen als  
ze hier voor de eerste keer zijn. Het is niet zo gladgestreken als veel  
andere kantoorruimtes. Ik vind het juist wel leuk, dat rommelige.”

Ik heb alles te danken aan deze plek
Na een carrière van vijftien jaar Sint Trudo is Sietske kort geleden voor 
zichzelf begonnen. Onder de naam ‘Braintours’ verzorgt ze rondleidingen 
op Strijp-T en Strijp-S. Ze is vanaf het allereerste begin betrokken geweest 
bij de transformatie van saai industrieterrein naar bruisend centrum en 
heeft dan ook een behoorlijke bagage. “Mijn hart is onlosmakelijk  
verbonden met Strijp-S. Het is echt mijn kindje. Ik heb alles te danken  
aan deze plek. Ik heb er zelfs mijn partner (Ad Reinders van de slagerij in 
vershal het Veem, red). leren kennen.”

Burn-out
Hoewel Sietske een en al enthousiasme is en erg gelukkig in haar nieuwe 
rol, was de aanleiding wat minder rooskleurig. “Ik heb een fikse burn-out 
gehad en heb echt van ver moeten komen. Die periode is me niet in de 
koude kleren gaan zitten. Toch zie ik het achteraf als iets wat eigenlijk 
iedereen een keer zou moeten ervaren. Niet omdat het nou zo leuk is, maar 
omdat het je uiteindelijk heel veel oplevert. Ik weet dat het zweverig klinkt, 
maar waar ik nu sta, heb ik voor honderd procent te danken aan het diepe 
dal waar ik doorheen ben gegaan. Het afgelopen jaar is het meest bevlogen 
jaar van mijn leven geweest tot nu toe.”

Strijp-S
Het was niet direct duidelijk wat ze zou gaan doen nadat ze afscheid  
nam van Sint Trudo. “Wel wist ik na mijn burn-out dat het iets moest  
zijn waar ik energie van zou krijgen. En hoewel ik ook andere opties  
open heb gehouden, stond het eigenlijk altijd wel als een paal boven  
water dat ik op Strijp-S wilde blijven werken. Ik ken hier ontzettend  
veel mensen en heb aan de wieg gestaan van de transformatie.  
Die ervaring gooi je niet zomaar weg.”

De activiteiten van Braintours
Toen Sietske ook steeds vaker de vraag kreeg om een dagje Strijp-S samen 
te stellen als bedrijfsuitje en voor vriendengroepen, ging het balletje rollen 
en was Braintours geboren. “Behalve rondleidingen kun je dus ook bij me 
terecht voor complete arrangementen met workshops en horeca, en 
binnenkort zelfs voor kinderfeestjes. Er zijn maar weinig mensen die  
weten wat er allemaal mogelijk is hier. Ik bied inmiddels, geheel op maat 
natuurlijk, zo’n vijftig verschillende workshops aan. Denk aan skaten bij 
Area 51, percussie, 3D-printen en olijfolie of wijnproeven”.

Elke steen heeft zijn verhaal
Geen wonder dat bij Sietske geen dag hetzelfde is. De rode draad blijft  
wel het plezier en de energie die ze elke dag uit Braintours haalt. “Ik ben blij 
dat ik mijn passie weer kan volgen. Er is zo veel gebeurd hier op Strijp, elke 
steen heeft zijn eigen verhaal. En dat verhaal mag ik vertellen! Van mijn 
vader heb ik geleerd dat het in het leven echt niet alleen om geld en macht 
draait. Het sociale stuk is minstens zo belangrijk. Hoe kun je iemand blij 
maken en helpen zijn droom te realiseren? Dat is wat er hier gebeurt. We 
kennen elkaar niet alleen, maar we helpen elkaar ook. Dat vind ik mooi.”

Proost Sietske, op het leven!

Braintours
www.braintours.nl
06 41 88 08 88
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