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Y DRENEWYDD 
 

Diolch i’r unigolion sy’n danfon 

newyddion o’r Drenewydd. 

Rydym yn dal i chwilio am berson 

i fod yng ngofal Colofn y dref 

Roedd eu ffrindiau o Lie-

bertwolkwitz yn yr Almaen 

hefyd wedi gwneud y daith 

yno.   Yn naturiol roedd 

thema Nadoligaidd ir ffair a 

diddorol oedd cymharu arfe-

rion a bwydydd  trad-

dodiadol y tair gwlad.  

 

Gwerthwyd amrywiaeth o 

gynnyrch lleol gan gynnwys 

cacennau a phwdinau 

Nadolig, siocledi. mel, chut-

ney , te a chwrw Monty's.  

Cafwyd diwrnod diddorol yn 

cynnig blas i bobl cyn iddynt 

brynu eitem a hefyd egluro 

sut oedd angen coginio neu 

weini y bwydydd.   

 

Ar y ffordd i Les Herbiers 

cawsom gyfle i ymweld â 

Mont St Michel a chyn 

dychwelyd adre buom ar 

ymweliad a La Rochelle. 

Roedd yn benwsos byr a 

phrysur iawn ond mae'n 

bleser bob amser i gyfarfod 

â hen ffrindiau a gwneud 

ffrindiau newydd. 

G#YL GERDDED  

Y DRENEWYDD 

 

Ydych chi'n mwynhau cerd-

ded yn yr awyr agored? 

Wel am y tro cyntaf mi fydd 

G@yl Gerdded yn cael ei 

chynnal yn Y Drenewydd 

Mehefin 1af ar 2il 2019.   

Mi fydd yr #yl yn rhad ac 

am ddim a bydd teithiau 

amrywiol wedi eu trefnu ar 

gyfer pawb.  Mi fydd 

teithiau o gwmpas y dre ac 

eraill yn mynd allan i’r 

wlad . 

Mi fydd dwy daith drwy 

gyfrwng y Gymraeg a braf 

fyddai gweld nifer o Gymry 

a Dysgwyr yn ymuno â 

rhain. 

Am fwy o wybodaeth cy-

sylltwch â newtown-

walks@hotmail.com neu  

www.newtown.org.uk/walks 

 

YMWELIAD Â  

LES HERBIERS 

 

Pnawn Iau Tachwedd 30 

gadawodd llond bws o dri-

golion y Drenewydd ar eu 

taith i Les Herbiers yn 

Ffrainc.  Ymysg y criw 

roedd myfyrwyr a’u hathra-

won o Goleg y Drenewydd. 

Pwrpas y daith oedd mynd 

a chynnyrch o ardal y Dre-

newydd i werthu mewn 

Ffair o fwyd a diod a 

drefnwyd gan Bwyllgor 

Efeillio Les Herbiers.  

SIEDIAU I DDYNION 

 

Tybed a glywoch chi am y 

Mudiad Men’s Sheds? 

Y bwriad yw creu lle ar gyfer 

dynion sydd efallai yn unig 

neu sydd yn brin o le i ddilyn  i 

gynnal gweithdy neu le celf. 

Mae’r Sied yn cynnig cyfle i 

gymdeithasu neu cyd-greu. 

Gellir gweithio yn unigol neu 

drefnu prosiect ar y cyd. 

Mae trafodaeth wedi dechrau i 

ymchwilio i’r posibilrwydd o 

sefydlu Sied i Ddynion yn ar-

dal Caersws. 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 

John Evans ar 07875916034 neu 

ewch i’r wefan:   

https://mensshedscymru.co.uk 

Aelodau o Bwyllgor Efeillio Y Drenewydd 

Liz Bushell, Alwena Gentle   a   

Cheryl Wilson yn eu gwisgoedd  

Cymreig ar eu ffordd i Ffrainc 


