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Komende van Malle - Zoersel (N12 Antwerpen - Turnhout)
- Volg de N12 (3-vaksbaan Antwerpen - Turnhout) in de richting van Turnhout en Beerse
- Aan de verkeerslichten met aan de linkerkant het geelkleurige eethuis 'Pimpeljoentje' links afslaan richting
'Den Hout' en Rijkevorsel
- Kruispunt oversteken, kruispunt met Oostmalseweg/Kapelstraat oversteken en Geelgorsstraat (rechts) voorbij
rijden en waar de baan naar links draait scherp rechtsaf draaien de Houtseweg in (richting begraafplaats)
- Bij de splitsing links aanhouden richting begraafplaats, u bevindt zich dan in de Beekakkerstraat
- Nadat u aan de rechterkant de begraafplaats voorbij bent gereden bevindt SQ productions zich 100m verder
aan de linkerkant tegenover de schoenmaker (Beekakkerstraat 38)

Komende van Turnhout
- Volg de ring rond Turnhout tot aan de Antwerpse Steenweg en draai af richting Antwerpen, Vosselaar, Malle
(N12)
- De eerste verkeerslichten voorbij rijden (Vosselaar centrum)
- De tweede verkeerslichten voorbij rijden (hoofdingang Janssen Pharmaceutica)
- Bij de volgende verkeerslichten (kruispunt met de Gierle Baan) rechtsaf het centrum van Beerse binnen rijden
- Aan de kerk van Beerse (rechterkant) niet de baan naar rechts volgen maar links afdraaien richting Den Hout
en Rijkevorsel (= Lindelaan)
- Het tweede straatje rechts afdraaien (dit is de Boudewijnstraat, een smalle eenrichtingsstraat kort na de
Wereldwinkel en een frituur, op de hoek staat een beige-kleurig appartement)
- Het kruispuntje oversteken
- Bocht 90° rechts en vervolgens 90° links volgen
- Na het volgende zijstraatje aan de rechterkant begint de Beekakkerstraat
- Volg de bocht 90° naar links
- Na ongeveer 200 meter aan de rechterkant bevindt zich SQ productions (Beekakkerstraat 38)

Komende van de E34 (Antwerpen - Eindhoven)
- Neem afrit 22 (Beerse - Gierle) en volg richting Beerse
- De eerste verkeerslichten voorbij rijden (inrit Janssen Pharmaceutica)
- Bij de volgende verkeerslichten (kruispunt met Antwerpse Steenweg) rechtdoor het centrum van Beerse
binnen rijden
- Aan de kerk van Beerse (rechterkant) niet de baan naar rechts volgen maar links afdraaien richting Den Hout
en Rijkevorsel (= Lindelaan)
- Het tweede straatje rechts afdraaien (dit is de Boudewijnstraat, een smalle eenrichtingsstraat kort na de
Wereldwinkel en een frituur, op de hoek staat een beige-kleurig appartement)
- Het kruispuntje oversteken
- Bocht 90° rechts en vervolgens 90° links volgen
- Na het volgende zijstraatje aan de rechterkant begint de Beekakkerstraat
- Volg de bocht 90° naar links
- Na ongeveer 200 meter aan de rechterkant bevindt zich SQ productions (Beekakkerstraat 38)

