
SLENS NEDERLANDS
pablieodde rolletje om krullen in het haar te leggen
paljee tussenverdiep
palto lange winterjas, damesmantel
pampeloare rokkenjager, schuinschebbre
panneladde een lange magere vrouw, l a  liede
pannen ribfluwelen
panneschijdre slecht vliegende duif
paproerdre moeial
papzak pas geboren vogeltje, maar ook : dikzak
par forse per se, malgré
pardessuu overjas
parlaffe grote plek, stuk grond
paruurken versiersel, tantelafirken
pasviet/passeviet roerzeef
patapoef dikzak
peekkelteeve een venijn van een vrouw

peetje lap
iemand die bij het doopsel de echte peter vervangt,
of nog: nieuwe peter, na overlijden van het origineel

peetje schirtant iemand die 1 of meerdere tanden ontbreekt
peetje zjuust precies persoon, juuste pin

peezerik
mannelijkheid van varken, bestaande uit klomp vet,
gebruikt om zagen in te vetten en als wintervoer voor vogels

peezeweevre zeurpiet
per fiedelaforse heel vlug

pernasse
schuttersterm:iemand die schiet in de pluimen van
een vogel van de staande of liggende wip ipv op de klos

perneude klein meisje of vrouwtje, feutsen
perselle peterselie
persijne rolluik
pertank nochtans
peseede weekke verleden week
petiekkle warboel, maar ook: inboedel, persoonlijke bezittingen
petiets juist gepast, zelfs eerder te klein
petoaders aardappelen
petoaderschelderken aardappelmesje

petsiesken
klein peertje, 
oorspronkelijk gekweekt door Peet Sies Dossche(Singel)

peuderij pak rammel,  aftel lij
peumelirre kind dat slecht eet
peumelken erg klein kindje
peure moeilijk werk
peurn vissen op paling, maar ook :zwaar werk doen
peutse labbn doen vallen, voetje lichten
piebedegoai er plots vandoor gaan, riebedebie
pieberkenduik verstoppertje
piedenol(leken) klein ga(a)t(je)
piedepoedernaukt helemaal bloot
piekee doelpaal
piele zaklantaarn, maar ook: batterij van 1,5 volt
pieleken (vliees) klein stukje (vlees)
piellekessèsse ajuintjessaus
pielon geevn snel rijden
pielovre trui, boai
pierijne onhandelbaar, zeer vervelend persoon
pierkenbuik bruin papier met kaarsvet/roet tegen verkoudheid
pierre bed, maar ook: aanloopplank van een duiventil
piestoleefieeste begrafenismaal
piet knikker van hout of puimsteen, nen tsuuk
pietjessop slappe koffie
pietsn dwangmatig pulken
piewul luoobn in vrijetijdskleding, losjes, casual
pikkelijnk een halve bonnijnk
pikkels poten (van stoel, tafel...), maar ook: benen

pinnekes
uitsteekseltjes van de achteras van een fiets:
ge meug meer è n op mijn pinnekes

pirdelijstre grote lijster
pirdemande rieten, later ijzeren mand met 2 oren, 25kg, zie ook rotseel
pirdemieestre veearts



pirderunsle soort wesp
pirdewachterken en koewachterken geel en grijs kwikstaartje
pirdewachterswipken zoals een kwikstaartje vliegt ^^^^^^^
pirdewèjken hemel
pirdewurtle/pirdezau zagevent, zindergat
pirkle wilde perzik, maar ook: zagevent
pirse lange stok
pirsesmèdders staakbonen
pjeedestal voetstuk
pladèstre/plakoastre/plavoastre uitwerpselen van rundvee
plakketief iets dat plakt
plankier stoep rond het huis
platiene braadpan
plèkkedèstre grote ongeorde massa, grote vlek, kwak
plieksken haarplix: om de vorm van het haar te veranderen, zoals haarlak
ploddn vuil werk afleveren, morsen
pluimke steekkn spijbelen, maar ook: er zich van af maken. Scholle bloazn
poddebessme klein borsteltje op de gootsteen om kastrollen te kuisen
poddekarrie het geheel van borden,tassen,glazen
poebeloere dronken
poedne, ne- uilskuiken( negatief), tsoep
poefmèn wijde mouwen
poelde halfwassen kip, maar ook: gracht
poepkes snoep: gewassen kersen
poepkrimeneel dronken
poesedde kinderwagen, buggy
pompestieen gootsteen, aanrecht
ponke en weere begin na tegenslag
ponslen pletse boarvoets  in het water lopen
post pakken (nen) vallen, buitenvliegen
povrioantjen/pofferjantje roodborstje
praumn klemmen, maar ook : aansporen
prè wip
pree loon, maar ook: zakgeld
pret hoogmoedige vrouw
preutmastelle dom afzijdig moeilijk meisje
preutseshoar brol, waardeloos ding, prulle
prieze stopcontact
prijkkelen aansporen om gevaarlijke dingen te doen
prijkkelen (hem) gevaar zoeken of risico's nemen om doel te bereiken
prulle waardeloos ding, preutseshoar
puij kikker
purre(ken) puist(je)
putshuoofd dikkopje


