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PAPUR DRE
Rhifyn 78

MAI 2010

Pris 50c

BE SY YN Y PAPUR?

Cyd-weu
(stori ar dudalen 16)

Cyd-greu
(stori ar dudalen 5)

a Chydredeg
(stori ar dudalen 10)

CWPAN I’R COFIS

Mark Vaughan (cefn), Chris Wyn, Liam Leung, Rhys Evans, Dylan Owen a Rhydian Jones yn dathlu ar ôl cipio Cwpan
Rygbi’r Gogledd ym Mangor (Stori a mwy o luniau ar dudalen 19)

PAPUR DRE I BOBOL DRE
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PWY ‘DI
PWY...
Cadeirydd a Derbyn
Llythyrau
GLYN TOMOS
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com

BWRDD GOLYGYDDOL
ROBIN EVANS
(01286) 676963
RHIAN TOMOS
(01286) 674980
TRYSTAN A
CAROLYN IORWERTH
(01286) 676949
GERAINT LØVGREEN
(01286) 674314
R. ELWYN GRIFFITHS
(01286) 674731
JANET ROBERTS
(01286) 669066

SYLW I NEGES YN Y BOTEL
Welsoch chi griw o aelodau Clwb y Llewod Caernarfon yng
nghyntedd Hafan Iechyd ar y Doc yn ddiweddar wrth i chi fynd i
mewn i’r feddygfa? Y rheswm oedd eu bod yno i lansio
ymgyrch cyhoeddusrwydd i gynllun ‘NEGES YN Y BOTEL’.
Cynllun ydi hwn i bawb sy’n cymryd unrhyw feddyginiaeth gan y
meddyg i gadw cofnod ar bapur o fanylion y salwch, meddygfa,
cysylltiadau ac yn y blaen a’i roi mewn blwch plastig arbennig. Mae’r
claf wedyn yn rhoi’r blwch yn y ffrij adra, label ar y tu allan, ac yna
petai angen galwad brys byddai’r paramedig neu unrhyw staff
ambiwlans yn gwybod ble i edrych am fanylion ar unwaith.
Yr hyn oedd aelodau Clwb y Llewod yn ei wneud oedd tynnu sylw
at y cynllun arbennig hwn trwy ddosbarthu ffurflen a’r manion
bethau, sticeri ac yn y blaen mewn blwch plastig arbennig yn rhad
ac am ddim gyda’r cyfarwyddiadau llawn.

Trysorydd
GWYNDAF ROWLANDS
46 Stryd yr Hendre,
(01286) 678254

Hysbysebion
ELERI LØVGREEN
Y Clogwyn, LL55 1HY
Ffôn: 07900061784
Ffacs: (01286) 677599
eleri.lovgreen@btinternet.com

Aelodau Clwb y Llewod o flaen Hafan Iechyd : (O'r chwithv i’r dde - Stan
Price; Howard Griffin; Mervyn Hugheston-Roberts; Robat Humphreys;
Norman Roberts.)

COFILAND

Clwb 100
CEREN WILLIAMS
13 Lôn Oleuwen, LL55 2UP
(01286) 676073

Tanysgrifio / Trefnydd
Dosbarthu
ALUN ROBERTS
Melangell, Lôn Sgubor Wen
LL55 1HS
(01286) 677208

Cydnabyddir cefnogaeth

www.bwrdd-yr-iaith.org

Nid yw’r Bwrdd Golygyddol na’r
noddwyr o angenrheidrwydd yn
cytuno gyda’r farn yn y Papur

STRAEON O GAERNARFON
Rydym yn chwilio am ffilmiau byr ar gyfer COFILAND
GWYL ARALL ETO
Bydd ‘Gŵyl Arall’ yn cael ei chynnal eto eleni o’r 23ain i’r
25ain o Orffennaf yma yng Nghaernarfon. Bydd manylion
llawn am yr holl weithgareddau yn cael eu cynnwys yn rhifyn
nesaf PAPUR DRE. Yn y cyfamser mae’r trefnwyr yn dymuno
tynnu sylw at sesiwn ffilmiau byr fydd yn cael ei gynnal yn yr
Ŵyl. Mae Angharad Griffiths, sef un o drefnwyr y sesiwn yn
gwahodd pobl i wneud ffilm fer am Gaernarfon. Maent yn
chwilio am ffilm 5 munud o hyd, mewn unrhyw fformat boed
DV, HDV, VHS, DVD neu ‘quick time format’. Y dyddiad cau
ar gyfer cystadlu yw Gorffennaf y 1af. Os oes gennych
ddiddordeb anfonwch at Angharad Griffiths, Graianfryn,
Waunfawr LL55 4YY angharad_griffiths@yahoo.co.uk Bydd
y ffilm yn cael ei dangos yn ystod yr Wyl ar ddydd Sadwrn,
24ain o Orffennaf 2010.

Ellis Davies a’i Gwmni
CYFREITHWYR

Yn gwasanaethu
pobl Caernarfon ers
1898

2

DEWCH ATOM I BLYGU
PAPUR DRE
Rhifyn: MEHEFIN
Noson Plygu: NOS LUN, MEHEFIN 14
Yn lle? YSGOL MAESINCLA
Faint o’r gloch? o 5.30 ymlaen

Stiwdio Gwallt
a Harddwch

27 Stryd Bangor,
Caernarfon LL55 1AT
Ffôn:
(01286) 672437

46 Stryd Llyn, Caernarfon

ellisdavies@btconnect.com

Perchnogion: G Geal a G Evans

Rhif Ffôn:

672999

CYFLE I FYNEGI
BARN AM Y
CYNLLUN IAITH
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr yn paratoi
ei Gynllun Iaith Gymraeg
cyntaf a fydd yn cymryd lle’r
gwahanol gynlluniau fu’n
bodoli yn y Gwasanaeth
Iechyd
yng
Ngogledd
Cymru. Rydym yn gwahodd
eich darllenwyr i roi
sylwadau
ar
y
blaenoriaethau a nodir yn
ein Cynllun drafft ac mae
cyfle iddynt wneud hynny
tan ddydd Iau 27 Mai 2010
pan
ddaw’r
cyfnod
ymgynghori estynedig i ben.
Mae copïau o’r Cynllun
Iaith drafft a manylion y
digwyddiadau ymgynghori
ar gael ar ein gwefan sef
www.pbc.cymru.nhs.uk Am
fwy o fanylion, cysylltwch ag
Eleri Hughes, Swyddog
Iaith Gymraeg, ar 01248
384384, estyniad 5476 neu
drwy’r e-bost :
eleri.hughes@wales.nhs.uk

Y RHIFYN NESAF
Cyhoeddir rhifyn nesaf
Papur Dre ar
NOS LUN - MEHEFIN 14
Deunydd i law erbyn
NOS LUN - MAI 31
os gwelwch yn dda.

ENILLWYR
CLWB CANT
Ebrill 2010
N Hughes
I L Jones
C Iorwerth

32
36
83

Byddwch yn llawer
gwell allan hefo Ni!
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Adra i ddathlu
Cafodd Lawrence Bohana ei fagu'n un o
saith o blant yn y dre - chwech brawd ac un
chwaer. Erbyn hyn, dim ond ei chwaer,
Patricia Thomas, ac un brawd sydd gynno
fo ar ôl yma, sef Norman Bohana, Bro
Helen. Yn Warminster mae Lawrence yn
byw ond mae wedi crwydro'r byd yn ei
swydd fel uwchgapten yn y fyddin - Hong
Kong, Cyprus a Gogledd Iwerddon. A'r
achlysur yn y Celt? Parti syrpreis wedi'i
drefnu iddo gan ei deulu ar ei ben-blwydd
yn saith deg.
Yn y llun: Norman, Patricia a Lawrence.

Sgynnoch chi hen ffrog
briodas yn hel llwch?
Os oes gan unrhywun hen ffrog priodas
yn hel llwch mewn cwpwrdd, mae
Ymddiriedolaeth Itala yn cefnogi
ymdrechion criw o ferched yn Zambia i
gychwyn busnes yn llogi ffrogiau priodas.
Os oes yna rywun sydd yn gallu helpu,
cysylltwch a Mrs Gwenda Morgan Jones
drwy ffonio 01286 676355.

Anti Cynthia'n ymddeol
Ar ôl 19 mlynedd o baratoi cinio blasus i blant Ysgol Maesincla a 40 mlynedd o
wasanaeth yn darparu prydau bwyd yn ardal Arfon, mae 'Anti Cynthia' yn
ymddeol. Mae pob aelod o'r staff yn ogystal â'r plant yn dymuno pob hwyl iddi.

OES GENNYCH AWR
NEU DDWY I HELPU?
Os oes, yna byddai Cyfeillion y Samariaid
yn falch o glywed gennych gan eu bod yn
bwriadu casglu mewn archfarchnadoedd
yn yr ardal hon yn fuan. Yr hyn sydd
angen i chi ei wneud yw ffonio Emyr
Griffiths (Cadeirydd Cyfeillion y
Samariaid Bangor) - 01248 353454.

NODDWYR Y PAPUR
Mae Papur Dre’n ddiolchgar iawn i brif
noddwyr y papur: Cwmni Da, Cyngor

Tref Caernarfon, Cymen,
Galeri, Rondo.
Os oes unrhyw un arall yn dymuno dod yn
un o’n prif noddwyr, cysylltwch ag
Eleri ar 01286 674314

Tudur Owen
Roberts, Glynne & Co.
Cyfreithwyr
Siambrau Banc Lloyds
Caernarfon
Swyddfeydd ym Mangor,
Porthaethwy a Chaergybi
Ffôn: (01286) 672207

Y Pantri Cymraeg
DELICATESSEN

CYNNYRCh O GYmRu
Cawsiau, Gwinoedd, Cwrw, Siocled,
melysion, Rhoddion a hamperi.
Dewis anhygoel o salad a
brechdanau. Arlwyir ar gyfer
ciniawau busnes ac achlysuron
arbennig.

CAFFI
BWYTY
BAR

6 Y maes / Castle Square CAERNARFON

Y Maes, Caernarfon, LL55 2YD

01286 673884
www.ypantricymraeg.co.uk

(01286) 673100
3
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YSGOL MAESINCLA

YSGOL SANTES HELEN

Tîm pêl-droed y genod

Trip i Gaerdydd

Yn anffodus doedd buddugoliaeth a thair gêm gyfartal ddim yn
ddigon i ennill cystadleuaeth yr Urdd ym Mhorthmadog ond
roedd y genod yn hapus i gael dychwelyd i Gaernarfon heb golli yr
un gêm.

Blodau i'r Frenhines

Aeth plant blwyddyn 5 a 6 i aros yng nghanolfan y Mileniwm
Caerdydd fis diwethaf. Cawsant daith ddiddorol iawn o gwmpas
castell Caerdydd a nifer o atyniadau eraill.
Cafodd un o'r disgyblion, Ynyr Pritchard, gyfle i roi tusw o flodau
i'r Frenhines wrth iddi fynd heibio at y trên yng ngorsaf
Caernarfon.

Tîm pêl-droed yr hogia
Un pwynt yn brin o ennill eu grŵp oedd yr hogia yng
nghystadleuaeth Yr Urdd.

YSGOL YR HENDRE

YSGOL Y GELLI
Gwefan Newydd
Dyma ddisgyblion dosbarth Mrs Jones yn craffu’n ofalus wrth
greu tudalen i’w ychwanegu i safle we newydd Ysgol yr Hendre.
Bydd y safle yn sicrhau fod y rhieni yn cael cyfle i weld
gweithgarwch y plant yn yr ysgol a’r hyn sy’n digwydd o ddydd i
ddydd ac o dymor i dymor

Ildio’r Darian
Aeth dau dim o’r Hendre i dwrnament 5 bob ochr a drefnwyd gan
blant Syr Hugh Owen. Roedd y ddau dîm wedi llwyddo i chwarae
yn y rownd gynderfynol ond yn anffodus collodd un tîm i’r Gelli
a’r llall i Bontnewydd. Bontnewydd oedd yn fuddugol a bu'n rhaid
i ni roi y darian iddynt ar ôl ennill y flwyddyn diwethaf. Efallai y
cawn hi’n ôl y flwyddyn nesaf!

Trydydd y tro yma
Stwnsh

Cafwyd twrnament gwych o rygbi unwaith eto gan dîm rygbi’r
Hendre! Unwaith eto boddi cyn cyrraedd y lan oedd yr hanes.
Chwaraeodd yr hogiau yn galed o’r dechrau i’r diwedd i gyrraedd
y trydydd safle. Hen dro!

Bu cystadlu brwd am ddeuddydd rhwng y ddau dîm a'u
cefnogwyr tra'n ffilmio ar gyfer cyfres newydd 'Stwnsh'. Pwy
wnaeth ennill tybed?

Emyr Tho mas a’i Fab

Croeso cynnes bob dydd

CYFREITHWYR

Caffi Cei

•

O. Gerallt Jones LL.B (HONS)
•

Gail Jones LL.B (HONS)

gan

31 Stryd y Bont
Caernarfon
Ffôn: (01286) 672427

Cyfreithwraig Gynorthwyol
•

Gwasanaeth Personol ac Agos Atoch
•

4 Stryd y Castell
Caernarfon LL55 1SE
Ffôn: 672307 • Ffacs: 678244
Ebost: office@emyrthomas.fsnet.co.uk

7B Stryd y Plas,
Caernarfon
Gwynedd LL55 1RH
Ffôn:

4

01286 677771

Hywel
Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AS mewn cymhorthfa,
yna ffoniwch 01286 - 672 076 i wneud
apwyntiad neu ysgrifennwch ato:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
williamshy@parliament.uk
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YSGOL SYR HUGH
ANELU AM Y BRIG!
Mae criw mawr o ddisgyblion o Ysgol
Syr Hugh Owen yn mynd i fod yn
teithio i lawr i Lannerch Aeron
ddechrau mis Mehefin a hynny er mwyn
cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd. Mae’r ysgol wedi llwyddo i fynd
â’r Côr Gwerin Bl.10-13, Côr SATB Bl.
10-13, Ensemble Lleisiol Bl.10-13, Parti
Merched Bl.10-13, Côr Cerdd Dant
Bl.10-13, Parti Bechgyn Bl.10-13, Parti
Merched Bl.7-9 a’r Côr Bl.7-9 i’r

Genedlaethol a hynny o dan
hyfforddiant medrus Beti Rhys a
Gwenno Mererid Pritchard, athrawon
Cerdd yr ysgol. Mae yna hefyd Grŵp
Dawnsio Disgo yn ogystal ag unawdwyr
Ffraid Gwenllian, (Unawd Sioe Gerdd
dan 19 oed), Elin Catrin Owen (Dawnsio
Disgo Unigol bl.10-13), Mali Fflur
(Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9) yn mynd i
fod yn teithio i lawr o Gaernarfon i
Geredigion yn ystod yr wythnos. Pob
hwyl i bob un ohonyn nhw!

MENTRO
Daeth staff o Gyrfa Cymru i'r ysgol yn
ddiweddar
i
gynnal
diwrnod
'Partneriaeth Addysg Busnes' gyda
Blwyddyn 9. Pwrpas y diwrnod oedd
codi ymwybyddiaeth y disgyblion o'r
sgiliau sydd eu hangen i redeg busnes.
Un o’r tasgau a gwblhawyd oedd dylunio
logo i gwmni, creu deunydd marchnata
ac wrth gwrs creu crysau T! (llun ar y
dudalen flaen)

theuluoedd ac ymweld ag ysgolion a
phrifysgolion y dalaith. Roedd gweld
cyfleusterau
chwaraeon
anhygoel
‘Kansas University’ a hefyd Ysgol
Uwchradd ‘Blue Valley’ yn agoriad
llygaid i’r hogia. Cafodd y gair ‘Amazing’
ei ddefnyddio yn aml iawn yn ystod y
daith!! Profiad arall unigryw oedd gweld
gem ‘Baseball’ proffesiynol Kansas City
Royals.
Wrth i ni ffarwelio â'r teuluoedd braf iawn
oedd gweld yr hogia yn gwenu,
chwerthin, ysgwyd llaw a chofleidio'u
ffrindiau newydd.
Roedd yr Americanwyr wedi cael eu
plesio yn arw gyda’r pêl-droed a’r hogia.
Defnyddient eiriau fel bonheddig,
annwyl a chwrtais i ddisgrifio y Cofis!
Roeddynt wedi cael croeso gwerth chweil
yn Overland Land Park, Kansas. Ffrindia
ac atgofion am byth.

TAITH I KANSAS
Ar ôl yr holl baratoi, trefnu, edrych
ymlaen a thrafferthion ‘British Airways’
braf oedd cyrraedd Kansas yn
ddidrafferth!
Ar ôl noson gyda’r teuluoedd
chwaraewyd gem gyntaf y daith yn
erbyn Kansas City Legends. Colli yn
anffodus o 3-2 mewn gwres anarferol o
boeth. Yna, deuddydd yn Omaha cyn
dychwelyd i Kansas a chwarae ail gêm y
daith yng Ngholeg Rockhurst lle cafwyd
gem gyfartal o 3-3. Daeth buddugoliaeth
gyntaf y daith mewn gêm gyffrous yn
erbyn tîm o safon uchel sef Kansas City
FC Allience. Gêm wych ar gae a
chyfleusterau newydd Overland Park,
Kansas a agorwyd yn ddiweddar ar gost o
$14 miliwn. Dathlwyd y fuddugoliaeth
fel petai'r Cofis wedi ennill cwpan y byd!!
Chwaraewyd y bedwaredd a’r bumed
gêm yn Topeka, prif ddinas Kansas.
Bu’r tîm yn llwyddiannus yn y ddwy gêm
drwy ennill 2-0 a 5-0. Ar y dydd Iau cyn
cychwyn adref chwaraewyd y gêm olaf
yn erbyn Witchita United ac er mai colli
o 2-1 oedd hanes y bechgyn fe gafwyd eto
berfformiad o safon.
Er mai taith pêl-droed oedd prif bwrpas
y gwyliau cafodd y bechgyn gyfla i brofi
bywyd Americanaidd drwy aros gyda

Dyma Ensemble Lleisiol Syr Hugh Owen:
Guto Gwyn, Sian Eleri a Sion Owens
LLWYDDO AR Y LLETHRAU
Yng Nghystadleuaeth Sgïo Ysgolion
Gogledd Cymru daeth Tîm Bechgyn
Ysgol Syr Hugh Owen yn Drydydd, Tîm
Merched Ysgol Syr Hugh Owen yn
Gyntaf, a daeth Laura Curtin yn
drydydd yn y gystadleuaeth unigol i
enethod uwchradd.

Siop Iwan

JUST NATURAL

Papurau Newydd • Da-da, Cardiau,
Nwyddau Ffansi
Presantau

Bwydydd Iach a deunydd Bragu

43 Stryd y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 673300

4 Penllyn, Caernarfon

01286 674748
Dewis helaeth o fwydydd iach, bwydydd cyflawn,
fitaminau ac ychwanegion.
Barod bob amser i archebu nwyddau
sydd ddim yn y siop.
Stoc mwyaf gogledd Cymru o Berlysiau a sbeisiau.

5
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ANTUR AR Y FENAI

Pete Evans o Gaernarfon yn rhoi cynnig arni.
Ffansio ymuno mewn gweithgareddau
anturus fel teulu? Wel mae Clwb Antur
Menai sydd yn glwb teuluol yn chwilio am
aelodau newydd ac mae croeso i bawb. Clwb
ym Mhlas Menai ydi o sydd yn cynnig cyfle
i deuluoedd ac unigolion gymryd rhan
mewn gweithgareddau anturus am bris
ffafriol. Maent yn darparu offer,
hyfforddiant a chefnogaeth i bobl gychwyn
gweithgareddau anturus.
Eisoes mae’r Clwb wedi cychwyn gyda 10
wythnos o hwylio ym Mhlas Menai. Mae’r
sesiynau hyn yn cychwyn am 6.00pm ac yn
costio £4 y pen y noson. Yr unig beth rydach
chi angen ei wneud yw dod yno. Ar y
nosweithiau cyntaf mae cyfle i gael blas o’r
gweithgareddau sydd ar gael a bydd angen
talu ffi ymaelodi bach ar ôl yr wythnosau
cyntaf.
Mae croeso i blant dros 8 oed ymuno â’r
Clwb, ond bydd rhaid iddynt fod o dan
oruchwyliaeth oedolyn tan iddynt fod yn eu
harddegau. Ond dyma brif nodwedd y Clwb
sef cyfle i blant, rhieni a theuluoedd gymryd
rhan efo’i gilydd.
Mae croeso i oedolion heb blant ddod hefyd.
Er mai hwylio fydd y prif weithgaredd am
y 10 wythnos, bydd cyfle hefyd i kayakio,
gwyntfyrddio, cerdded mynyddoedd,
dringo coed a beicio mynydd.
Am fwy o wybodaeth gallwch un ai ffonio
01286881360 neu ymweld â

Bore agored gyda’r grãp
Black Umfolosi i drigolion
Ward Peblig – croeso i
bawb o bob oed!
Dydd Sadwrn, 26 Mehefin 10.30 -12 o’r
gloch yng Nghanolfan Noddfa
Mae Black Umfolosi o Zimbabwe wedi
cyffroi cynulleidfaoedd dros y byd
gyda’u dawnsio ‘gumboot’ enwog, eu
canu gwych a’u hegni anhygoel. Dyma
gyfle prin i gydweithio gyda’r artistiaid
enwog hyn! Dewch yn llu!
Rhad ac am ddim!
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda
Llinos Mai Morris yn swyddfa’r eglwys
– 01286 672257.

TAFARN Y CEI
Bar a Bistro ar lan y dŵr
Cinio dydd Sul carferi a bwyd traddodiadol
cartref o'r safon orau. Trefnir ar gyfer pob
math o achlysur.
Y Marina, Y Felinheli
Rhif ffôn: 01248 679128

www.clwbanturmenai.org

DODREFN
A LLORIAU

Pob Dim i Ddodrefnu’r Tŷ

THEATR GENEDLAETHOL
CYMRU YN DOD I
GAERNARFON
Mae
cynhyrchiad
nesaf
Theatr
Genedlaethol Cymru yn dod i’r Galeri ar y
15-17 o Fehefin. Bydd cyfle unigryw i weld
drama fer newydd gan Manon Wyn o
Landwrog yn wreiddiol, dramodydd ifanc
cyffrous, ochr yn ochr â drama fer gan
Saunders Lewis, un o brif ddramodwyr yr
iaith Gymraeg.
Dirgelwch ffuglen wyddonol yw
‘Dau.Un.Un.Dim’, wedi’i gosod yn y
flwyddyn 2110. Mae’r gymdeithas wedi’i
rhannu yn ddwy – y ‘pur’ a’r ‘amhur’. Wrth
i’r ddau gymeriad sydd yn y ddrama herio’i
gilydd, mae’r sefyllfa’n cymhlethu, a rhaid
i’r ddau gwestiynu popeth fu’n sail i’w
bodolaeth hyd yma.
Mae dylanwad theatr yr abswrd i’w weld ar
‘Yn y Trên’, arddull go anarferol i Saunders
Lewis, ac mae’r darn yn llawn hiwmor du.
Daw teithwyr heb docyn wyneb yn wyneb
â’r casglwr tocynnau, ar drên sy’n hyrddio
mynd
drwy’r
tywyllwch
....i
ddifancoll....efallai? Dyma’r tro cyntaf i’r
ddrama hon gael ei llwyfannu.
Yr actorion yw Rhodri Meilir a Lowri
Gwynne a’r cyfarwyddwr yw Betsan
Llwyd. Er mwyn archebu tocynnau
ffoniwch Galeri: 01286 685222

DWEUD PETHE
cyfres newydd o raglenni
trafod gyda
Guto Harri a
Rhun ap Iorwerth.
Ar S4C
bob nos Sul am 9.30, gan
ddechrau ar y 6ed o Fehefin.

Cae Llenor, Lôn Parc,
CAErnArfOn, LL55 2HH
ffôn: (01286) 685300
ffacs: (01286) 685301

MEDI
Bar Coffi

Stryd y Plas (01286)

674383

Canol y Dref, Caernarfon LL55 1NN

Bwyd drwy’r dydd

Parcio aml-lawr, 100 metr i ffwrdd
Ffôn: 01286 676040 Oriau Agor Llun - Sadwrn 9.30 - 5.00

Agored yn hwyr dros y penwythnos
Coctels 2 am bris 1 (8.00 – 10.00)
CARPEDI

John Williams

Yn ôl at eich gwasanaeth!
Ffôn: (01286) 674432
Symudol: 07721 750958
Sefydlwyd 1972

Cyflenwi a Gosod Carpedi
TEILS CARPED, FEINYL, MATIAU
LLORIAU PREN

6
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DILLAD DEL AR GAEL

Agoriad swyddogol Dillad Del.
Ydach chi wedi edrych yn ddiweddar yn eich cwpwrdd dillad a
gweld bod gennych ddillad nad ydych eu hangen bellach ond allai
fod o fudd i rhywun arall? Os oes yna fe ddylai’r prosiect cyffrous
diweddaraf sydd gan Antur Waunfawr o’r enw ‘Dillad Del’ fod o
ddiddordeb i chi.
‘Dillad Del’ yw’r cynllun dillad newydd sydd yn cynnig
gwasanaeth ailddefnyddio dillad plant yn y gymuned leol.
Cesglir y dillad trwy’r banciau tecstiliau gan weithwyr Antur
Waunfawr. Maent yn addas ar gyfer unrhyw ddillad nad yw pobl eu
hangen. Gwerthir y dillad yn ôl i gwsmeriaid o’r gymuned leol
trwy’r siop yn Warws Werdd, Cibyn.
Yn ôl Menna Jones, Prif Weithredwraig Antur Waunfawr mae’r
cynllun yma yn cynnig cyfle i deuluoedd lleol brynu dillad o safon
uchel am bris rhesymol. ‘Mae Antur Waunfawr yn falch o allu
cynnig prosiect mor ddefnyddiol, ar adeg pan mae pobl yn colli
swyddi a llai o bres ar gael ar gyfer hanfodion. Rydym hefyd yn
annog pobl leol i roi eu dillad yn y banciau sydd â logo ‘Antur
Waunfawr’ arnynt, er mwyn ein galluogi i ailddefnyddio mwy o
ddefnyddiau yn lleol, ac ateb anghenion lleol.”

Galw Iechyd Cymru yn lansio gwasanaeth
ymholiadau ar lein i siaradwyr Cymraeg
Mae gwasanaeth ymholiadau ar lein Galw Iechyd Cymru
bellach ar gael yn y Gymraeg ar wefan Galw Iechyd Cymru yn
www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Cynghorau Iechyd Cymuned –
nawr yn bwysicach nag erioed
Yn sgil sefydlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y llynedd
sydd yn gyfrifol am bob gwasanaeth gofal iechyd ar draws chwe sir
Gogledd Cymru mae Cynghorau Iechyd Cymuned hefyd wedi eu
hailwampio yn ddiweddar.
Ers 1 Ebrill un Cyngor Iechyd Cymuned sydd yn gwasanaethu
Gogledd Cymru, o’r enw Cyngor Iechyd Cymuned Betsi
Cadwaladr. Hefyd, sefydlwyd chwe Phwyllgor Lleol, un ar gyfer
pob sir (Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Fflint a
Wrecsam).
Bu’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn llwyddiant yng Nghymru.
Gwirfoddolwyr o blith y cyhoedd yw eu haelodau - pobl o bob
math o gefndiroedd yn rhannu’r un nod cyffredin, sef gwella
ansawdd gwasanaethau iechyd yn lleol. Mae’r aelodau’n ymweld
yn rheolaidd ag ysbytai i gadw golwg ar eu glanweithdra ac
ansawdd eu gofal. Mae’r adroddiadau a baratoir ar gael i’r cyhoedd.
Gwasanaeth arall a gynigir gan Gynghorau Iechyd Cymuned yw
cefnogaeth ac eiriolaeth rad ac am ddim i rai sy’n pryderu, neu
sydd eisiau cwyno am y driniaeth a gawsant hwy, cyfaill neu
berthynas gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
Caiff mwy a mwy o ofal ei gynnig i gleifion yn eu cartrefi eu
hunain erbyn hyn. Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn benderfynol
o sicrhau na fydd llais y claf yn cael ei golli. Felly mae’n bwysig
bod cleifion yn adrodd wrth Gynghorau Iechyd Cymuned am eu
profiadau wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd.
Dyma sut i gysylltu â Phwyllgor Lleol Gwynedd:
Caernarfon: 01286 674961 neu Dolgellau: 01341 422236

DIOLCH I BAWB AM YR
HOLL GEFNOGAETH
Dyna oedd neges Dr Tudor Ellis, Cadeirydd Sefydliad y Galon,
Cangen Caernarfon a’r Cylch wrth annerch aelodau mewn
cyfarfod blynyddol o’r gangen a gynhaliwyd yn ddiweddar.
Ategwyd yr un neges gan y gŵr gwadd, Mabon ap Gwynfor,
Rheolwr Gwirfoddolwyr y Sefydliad dros y Gogledd. Soniodd
am yr holl weithgareddau sydd yn cael eu cynnal ar draws y
Gogledd gan y Sefydliad a llongyfarchodd y gangen ar y gwaith
ardderchog y mae’r aelodau yn ei wneud.
Adroddwyd gan y Trysorydd bod y swm o £10,542.47 wedi ei
gasglu hyd at ddiwedd Mawrth eleni yn sgil trefnu pob math o
weithgareddau a rhoddion er cof. Ail etholwyd y Swyddogion
cyfredol i gyd.
Bore Coffi yn Adeilad yr Institiwt ar fore Gwener, 14eg o Fai
fydd y gweithgaredd nesaf. Mae tocynnau am £1 ar gael gan
aelodau’r Pwyllgor. Yna bydd casgliad o dŷ i dŷ yn digwydd
rhwng Mehefin 12fed a’r 26ain.

Am gymorth:
i gychwyn prosiect
i gael hyfforddiant
i geisio am grant
i redeg mudiad
i wirfoddoli

cysylltwch â Mantell Gwynedd
– yn cefnogi grwpiau
gwirfoddol a chymunedol
ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu

01341 422575
Elusen Gofrestredig 1068851
Cofrestrwyd yng Nghymru
Cwmni Cyfynedig drwy Warant 3420271

Gwyndaf Williams a’i Fab
27 Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 675433
Trwsio esgidiau. Torri goriadau o bob math.
Gosod straps a batris oriawr. Glanhau a
thrwsio gemwaith. Engrafiadau a
chwpanau ar gyfer pob achlysur.

PETER HARROP
B.Sc. (Anrh) MCOptom

OPTOMETRYDD
OPTEGYDD
43, Stryd Llyn, Caernarfon

(01286) 673631
7
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OES GENNYCH CHI GWESTIWN
AR HANES CAERNARFON?

Bu llawer ohonoch yn garedig iawn yn
datgan eich diolch imi yn fynych am fy
mharodrwydd i ateb cwestiynau hanesyddol
am Gaernarfon ar y Wefan “Wyddech
Chi?/Did you know?” ar Caernarfon Online.
Erbyn hyn, fodd bynnag, rwyf wedi rhoi’r
gorau i wneud hynny am resymau
personnol, ac eto yn barod i wneud yr un
gwaith pe gofynnid imi trwy i’r ymholydd
gysylltu â mi ar fy nghyfeiriad ebost fy hun
tmhughes@tiscali.co.uk. neu drwy roi
galwad ffôn imi ar 01286 677454.
Prysuraf i ddweud mai gwasanaeth
gwirfoddol fydd hwn, fel yn y gorffennol, ac
ni chodir tâl am y wybodaeth. Ni fyddaf,
fodd bynnag yn barod i ateb cwestiynau ar
hanes teulu unigolion, ond gallaf roi yr
ymholydd mewn cysylltiad ag ymchwilydd
profiadol sy’n codi tâl rhesymol.
Nid gwasanaeth uniaith Gymraeg fydd
ychwaith ac atebir yr ymholydd yn yr iaith
Saesneg pe dymunai hynny. Felly, os oes
gennych ffrindiau di-Gymraeg, gellwch eu
sicrhau bod croeso iddynt hwythau wneud
defnydd o’r gwasanaeth.
Rhof enghreifftiau ichi o’r math o
gwestiynnau a gododd eu pennau yn y
gorffennol. Bu rhai yn gofyn am esboniad ar
enwau llefydd yn y dref e.e. Cae Bold, Maes
Incla, Tai Clapars (neu Clubbers), Ala Las
ayyb. Eraill yn gofyn lle roedd Gardd yr
Afon, Boot Street, Pen Bwth, Y Pendist ac
amryw o rai cyffelyb. Roedd y cwestiynnau
yn amrywiol ac fel rheol gallwn eu hateb y
diwrnod hwnnw neu o leiaf o fewn 24awr,
heb orfod cysylltu ag unrhyw ffynhonnell ar

wahân i’m llyfrgell bach fy hun.
Ar adegau prin, fodd bynnag, byddai raid
imi gyfaddef nad oeddwn yn gwybod yr ateb
i’r cwestiwn, ond o leiaf gallwn gyfeirio’r
ymholydd at berson neu bersonau a oedd yn
fwy hyddysg yn y maes arbennig hwnnw na
fi a mawr fyddai diolch yr ymholwr fel rheol.
Cofiaf untro, rhyw fis cyn y Nadolig, gael
cais gan Saesnes a oedd yn briod â Chymro
ac yn gofyn a allwn ei helpu i ddewis llyfr yn
cynnwys lluniau am yr ardal lle codwyd ei
mam-yng-nghyfraith. Anfonais innau ateb
iddi yn dweud bod ganddi ddewis o ddau
lyfr. Roedd un yn Saeneg a’r llall yn y
Gymraeg a rhai wythnosau wedi’r Nadolig
anfonodd ebost imi yn diolch am fy
nghymorth a bod yr hen wraig wedi ei
phlesio’n arw gyda’r ddau. “She cried”
meddai “but assured me it was in the nicest
possible way”. Rhoes hynny lawer mwy o
foddhad i mi nag a feddyliai neb.
Dro arall cefais gwestiwn gan berson lleol
yn gofyn am hanes hen hwlc o long sydd yn
gorwedd ar yr ochr Coed Helen i Afon
Seiont ac union gyferbyn ag adeilad “Age
Concern” ar Ffordd Santes Helen. Aeth
hynny â mi’n ôl i ddyddiau fy ieuenctid a
chofiaf i mi a chyfaill fod yn y cyffiniau ac yn
trafod yr union gwestiwn ac yn ein hymyl
roedd hen ŵr yn edrych ar yr hwlc a
gofynnais iddo a wyddai ef beth o’i hanes.
Dywedodd ei fod ac mai llong cario calch
oedd ar un adeg a bod yna sawl Odyn Galch
rhwng Caernarfon a Phen Llŷn a’r agosaf
ohonynt yn Y Foryd. Enw Ffrangeg oedd
iddi, sef “Lille”, ond Lily oedd hi i bobl
Caernarfon.
Honnodd pan ddaeth i
ddiwedd ei gyrfa iddi gael ei gosod yn
fwriadol yn y man lle gorwedd gan
Ymddiriedolwyr yr Harbwr er culhau’r afon
i hwyluso ei rhediad am Bont yr Aber.
Cyn ateb yr ymholydd ar y wefan, euthum i
lawr i Swyddfa’r Harbwr yn Y Cei Llechi i
geisio cadarnhâd o’r hyn a ddywedodd yr
hen ŵr drigain mlynedd a mwy ynghynt,
ond er chwilio dywedwyd wrthyf nad oedd
record ar gael ar sut y daeth yr hwlc i fod
yno. Adroddais innau yr hanes ar y wefan
gan gredu yn fy nghalon fod yr hen ŵr yn

dweud y gwir.
Pan oeddwn yn dechrau rhyw ymhel â
barddoniaeth hanner canrif a mwy yn ôl
euthum a’m ci am dro i fyny Love Lane ar
noson stormus ac edrychais ar yr hen hwlc
yn cael ei waldio’n anhrugarog gan y tonnau
a chofiais ei hanes, neu o leiaf stori’r hen ŵr.
Canlyniad hyn fu imi lunio’r gân fach hon:
YR HEN HWLC
Fe’th glywais di neithiwr
Hen wreigen y lli,
Yn tuchan dy nychdod
A thrist oeddit ti.
Am hedd ebargofiant
Yr ysai dy fron,
Ond ni chaet drugaredd
Gan fflangell y don.
Gosgeiddig Fadonna
Y bae oeddit gynt
A balchder dy wenwisg
A rwydau y gwynt.
Er garwed ystormydd
Ni chwythant i ffwrdd
Y lliwgar gymeriaid
A droedia dy fwrdd.
Fe’th welaf di heddiw
A’r llanw ar drai
Yn trochi d’archollion
Yng ngwan heulwen Mai.
Mae’r don yn d’anwesu,
Gostegodd ei hwrdd
A chriw o wylanod
Sy’n troedio dy fwrdd.
Wel, dyna rai o’m hatgofion o fod wedi ateb
cwestiynnau ar hanes yr hen dref yma a
chyda calon drom y dewisais dorri cysylltiad
â’r wefan, ond buaswn yn hoffi canlyn
ymlaen i ateb eich cwestiynnau ac mae
croeso i unrhyw un anfon ataf gwestiwn ar
hanes Caernarfon ac felly gwahoddaf chi i
fanteisio ar y cyfle.
T. MEIRION HUGHES
O.N.
Gwnaed trefniadau i rai o f’ysgrifau ymddangos
yn
ddwyieithog
ar
Caernarfon
Ddoe/Caernarfon’s Yesterdays, sydd yn rhan o
Wefan www.carnarvontraders.com a bydd
gennyf Fforwm lle gellir anfon cwestiynau ar
hanes Caernarfon imi.

TOWN CABS
Perchennog:
Brian O’Shaughnessy

TACSI
TACSI
TACSI

Siwrneiau Lleol
Meysydd Awyr
Dydd a nos
Car 7 person

01286 676091
07831 268995
8

Cynigir hyfforddiant cerddorol
o safon uchel ar amrywiaeth o
offerynnau a llais. Pob lefel.
Croeso cynnes i bob oed
Grwpiau cerdd i blant
18mis i 3oed yn ystod y dydd
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri, Doc Victoria
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ
(01286) 685230 • post@cgwm.net
rhif Cofrestredig Elusennol: 1084271
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Gwyndaf Morgan
Y maes yw fy hoff le
i yng Nghaernarfon
gan fod yna lawer o
siopau yno. Yma
hefyd
mae’r
ffowntain.
Dwi
wrth fy modd yn
rhedeg drwyddo gan
drio osgoi’r dŵr! Yr unig beth sydd ddim
yn wych ydi nad ydio’n ddiogel iawn ar hyn
o bryd – mai’n anodd gwybod ble mae’r ceir
yn cael mynd sy’n gallu bod yn beryglus.
Siân Elin
Y cei. Mae golygfa
bendigedig i’w weld
yma. Lle braf i fynd
am dro a chael awyr
iach y môr. Dwi’n
mwynhau mynd ar
fy meic yma a gweld
pont yr Aber yn
agor a chau. Mae’n
wych cael mynd i’r cei bob blwyddyn i weld
y tân gwyllt.
Brenda Jones
Mae llawer o bobl
yn
cwyno
am
Gaernarfon ond i mi
mae Porth yr Aur yn
le gwych.
Ar
dywydd braf, hawdd
yw dychmygu fy
mod yn Ne Ffrainc.
Rwy’n mwynhau mynd i Borth yr Aur am
dro gyda’m wyrion a’m wyres gan ddangos
harddwch natur a golygfa anhygoel.
Ann Williams
Dros yr Aber yn sicr
yw’r lle gorau yng
Nghaernarfon. Dwi
wrth fy modd yn
mynd am dro yno a
mwynhau’r olygfa.
Mae’n
le
heddychlon a caf
lonydd pan af yno am dro i gael hel
meddyliau. Mae’n braf cael bod yno pan
fydd yr haul yn machlud.

Jason Parry
16 Stryd Bangor
Caernarfon
Ffôn:

(01286) 672366
Symudol:

07900594279

DEUDWCH CHI
Lle ydi eich hoff le chi yn y Dre?
Arthur Crump
Fy hoff beth am
Gaernarfon yw ei
chymeriad
a’i
Chymreictod. Wedi
byw yn Lloegr am
flynyddoedd mae’n
braf iawn gweld
hyn.
Rwy’n
mwynhau mynd am dro o amgylch y castell
gan fod gennyf ddiddordeb mewn hanes ac
ym mwynhau dychmygu sut oedd hi yma
yn y 15fed ganrif. Mae teimlad cryf o
gymuned yma sy’n gwneud rhywun yn
gartrefol iawn.
Sioned Roberts
Mae’n anodd iawn
meddwl oherwydd
nad oes llawer yng
Nghaernarfon. Mae
diffyg siopau yma a
dim llawer i bobl
ifanc fy oed i ei
wneud
yma.
Hoffwn
petai
Caernarfon yn cael siopau dillad o safon, lle
bowlio deg a sinema.
Nerys Jackson
Fy hoff le i yw Dros
yr Aber. Byddaf yn
mwynhau mynd at y
clwb golff heibio i
goed Alun i lawr i’r
gornel ac eistedd ar
lan y môr. Byddaf
yn gweld llawer o
bobl yn cael picnic
ac yn wind surffio. Yn aml byddaf yn mynd
yno ar nos Sadwrn neu unrhyw noson braf
a gwylio’r cychod a phobl yn mynd am dro.
Mae golygfa fendigedig i’w gweld yma o’r
ardal a hefyd o’r Eglwys.

Eleri
Morgan
Davies
Y bobl yw fy hoff
beth
i
am
Gaernarfon. Dim
ots ble ydwi’n mynd
bydd rhywun yn
rhywle yna i gael
sgwrs. Roeddwn yn
hoffi mynd i Ethel Austin i gael busnesu a
hefyd siopa heb deimlo’n euog. Dydw i
ddim yn hoffi’r ffowntain oherwydd ei fod
yn cael ei ddefnyddio fel lle chwarae a
hefyd mae gen i ofn i rywun gael eu brifo
gan nad ydynt yn cymryd sylw o’r ceir am
eu bod yn mwynhau chwarae gymaint yn y
dŵr.
Dylan Rhys
Cae ceffylau heb os
nac onibai. Dwi’n
mwynhau treulio fy
amser yma gyda fy
ffrindiau.
Mae
digon o le i gael
chwarae pêl a hefyd
mynd ar y swings.
Lle braf i gymdeithasu a mwynhau i blant
a phobl ifanc o bob oed.
Dewi Morgan
Galeri yw fy hoff le i
yng Nghaernarfon
oherwydd ei bod yn
braf eistedd yno yn
bysnesu, gweld ble
mae pawb yn mynd
a chael chwarae
gemau.
Dwi’n
mwynhau
mynd
yno i weld Anti Elin Medi yn gweithio yn
y caffi a chael bwyd yno. Yma byddaf yn
mynd bob nos Lun i wersi SBARC! a
thrwy hyn dwi wedi gwneud ffrindiau gyda
phlant o ysgolion eraill.

COFIWCH GEFNOGI EIN
HYSBYSEBWYR

Yr Alexandra
Tafarn gartrefol a chlyd
Cwrw da, gwasanaeth cyfeillgar

Darllenwch Papur Dre
a gwyliwch

Ffôn: (01286) 672871

SGORIO
a chyn bo hir....

OWEN GLYN OWEN CYF

Panorama Cymru

Cigydd i’r Tai Bwyta Gorau

19 Stryd y Plas
Arddangosfa o dirluniau trawiadol gan
Geraint Thomas
a ffotograffwyr eraill.
Llogi offer ffotograffig arbenigol.
Argraffu lluniau o safon uchel.
Gwasanaeth fframio.
Gwasanaeth meddalwedd.

Ffôn: (01286) 672146 • Ffacs: (01286) 677761
2 STRYD BANGOR, CAERNARFON

UN SAFON –
Y SAFON GORAU
AELOD O URDD CIGYDDION

Sefydlwyd 1939

Eisteddfod
Llangollen
Gorau’r Corau

9
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COFIS AR STRYDOEDD LLUN
Roedd na gynrychiolaeth dda o Gofis
yn rhedeg Marathon Llundain eleni –
yn codi lot o arian at achosion da.
Carwyn Bee: roedd Carwyn yn codi arian tuag
Cystic Fibrosis ac fe gwblhaodd y ras mewn
'chydig dros 5 awr.
Colin Pugh: pedair awr a deugain munud oedd
amser Colin, sy’n gweithio yn siop barbwr
Gwallt Co. Hon oedd ei drydedd farathon, yn
dilyn Marathon Eryri ac Ynys Môn. Mae o
hefyd wedi cwblhau Ras yr Wyddfa. Ysgol
Pendalar a Cadets y Fyddin (y Côr Dryms yn
Dre) oedd yn elwa o ymdrech Colin.
Dylan Owen: gwibiwr ac asgellwr chwith tîm
rygbi Dre ydy Dylan ond fe gwblhaodd ei
farathon gynta mewn 3 awr 55 munud. Yn wir,
y ras yn Llundain oedd y trydydd tro yn unig
iddo redeg mwy na deng milltir. Cododd Dylan
dros £2000 tuag at Ward Alaw yn Ysbyty
Gwynedd ac mae o, fel gweddill y rhedwyr o
Dre yn hynod ddiolchgar i bawb fu’n ei noddi
a’i gefnogi.
Ioan Davies a Lowri Ifan: Cyfieithydd ydi
Ioan sy'n gweithio i gwmni Cymen yng
Nghaernarfon ac athrawes yn Ysgol Dyffryn
Nantlle ydi Lowri. Meddai Ioan, "Hwn oedd y
tro cyntaf i'r ddau ohonom redeg marathon
llawn. Er bod gan y ddau ohonom brofiad o
redeg hanner marathon, roedd y ras hon yn dir
hollol newydd i ni. Roeddwn i'n codi arian i'r
elusen Cardiac Risk in the Young (CRY) er cof
am fy ffrind, Gareth Thomas, a fu farw'n sydyn
yn 21 oed dair blynedd yn ôl. Rydw i wedi codi
£2,171 hyd yn hyn. Mae Lowri wedi codi dros
£1,800 i Ymgyrch Dystroffi'r Cyhyrau. Roedd
hi'n rhedeg er cof am ei chefnder, Gwion Llŷr,
a fu farw o'r cyflwr yn ugain oed yn 2002.
Roedd rhedeg y ras yn brofiad anhygoel.
Roeddwn i wedi clywed bod yr awyrgylch yn
Llundain ar ddiwrnod y marathon yn
drydanol, ond roedd yn dal yn agoriad llygad.
Roedd gweld y môr o bobl yn llenwi'r
strydoedd, a chlywed y gweiddi, y canu a'r
gerddoriaeth gan y dorf ar hyd bob cam o'r
ffordd wir yn wefr. Wedi dweud hynny, roedd
rhedeg y ras yn brofiad poenus ofnadwy i'r ddau
ohonom, ac roedd cyrraedd y llinell derfyn yn
rhyddhad aruthrol.
Gorffennais i'r ras mewn 4 awr 6 munud, a
Lowri mewn 4 awr 37 munud. Ar hyn o bryd,
dydy'r un o'r ddau ohonom yn bwriadu rhedeg
y fath bellter eto, ond pwy a ŵyr sut byddwn
ni'n teimlo ar ôl i'r coesau ddod at eu hunain!

C a r w y n Be

Col in Pu

e

Ioa n Davie s

Lo w r i

Jennifer: Perchennog siop Loti & Wren yn
Stryd y Plas ydi Jennifer ac mi gafodd hi
ddiwrnod i'w gofio hefyd. Meddai: “Roedd yn
brofiad anhygoel a diolch i bawb am fy noddi a
’nghefnogi i. Wrth i’r boen gilio, dw i’n dechra
meddwl y baswn i’n gwneud y cyfan eto”

Je n n if e r

H a n lo n

Cant a mil o
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UNDAIN

Oriel Dafydd
Hardy'n
ailagor ar ôl
llifogydd!

Llais yr
Ifanc
Col in Pugh

Cant a mil o redwyr

Bydd yr Oriel yn ailagor
ddiwedd mis Ebrill
gydag
agoriad
swyddogol arddangosfa
Naomi Lethbridge dan
y teitl Haelioni. Bydd yr
arddangosfa hon ar agor
i'r cyhoedd o 3 Mai tan
ddiwedd y mis rhwng
10 - 4 o ddydd Llun tan
ddydd Gwener a 10 - 1
ar ddydd Sadwrn.

I ddathlu'r ailagor hefyd, bydd
arddangosfa arbennig yno ym mis
Mehefin dan y teitl Llais yr Ifanc. Mae'r
gweithiau gan artistiaid ifanc lleol wedi'u
hysbrydoli gan gerddi a ysgrifennwyd gan
blant ysgolion y dre ac yn darlunio'r dre
drwy eu llygaid nhw. Dyma ragflas o rai
o'r gweithiau ond i'w gweld nhw i gyd,
cofiwch daro heibio i Oriel Dafydd Hardy
rhwng 12 a 25 Mehefin.
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PIGION
O PERIW
Mae Lowri Wynn o Ffordd Cwstenin
draw yn Periw yn gweithio ar gynllun
gwirfoddol. Sut brofiad ydy o? Yn
arbennig i Papur Dre dyma beth o’r hanes
hyd yn hyn.

Buenos Dias Papur Dre!!
Dwi ‘di bod ym Mheriw ers pum wythnos
bellach, ac mi rydw i wrth fy modd yma.
Mi dreulish i’r tridiau cyntaf mewn hostel
yn Lima, sef prifddinas y wlad, a heb os nac
oni bai, Lima ydi’r ddinas hardda’ ‘dwi
erioed wedi ymweld â hi. Ma`r cyferbyniad
rhwng y môr glas deniadol, y blodau

I gadw’n gynnes a chlyd cysylltwch â

JOHN HUGHES A’I FAB
Masnachwyr Glo Carmel

01286 882 160
Hefyd yn gwerthu
STÔFS SY’N LLOSGI COED A GLO
Galwch yn yr iard i weld ein dewis
eang o stôfs traddodiadol a
modern
Cynigwn wasanaeth cyflawn gan
gynghori a gosod eich stôf
Edrychwch ar ein gwefan

www.fflam.biz
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amryliw ar ymylon y clogwyni, a’r graffiti
powld tywyll ar ochr adeiladau’r
swyddfeydd yn anhygoel o drawiadol! Yn
ystod y tridiau yma, cafodd y grŵp dwi’n
rhan ohono gyfle i ddod i wybod mwy am
gelfyddyd, hanes, a stâd bresennol
llywodraeth Periw, yn ogystal ag ambell i
wers Sbaeneg a thrip i’r traeth.
Daeth diwedd i’r holidês yn gyflym iawn,
wrth i mi ac 14 o`m cyd-wirfoddolwyr
adael yr hostel am Las Flores, pentref
bychan sydd wedi ei leoli 2 awr o’r
brifddinas. Yma fyddai ein cartrefi newydd
am y 10 wythnos nesaf.
Cawsom groeso twymgalon gan y trigolion
lleol. Roedd y teuluoedd i gyd wedi
ymgynnull yn neuadd y pentref, ac wedi
paratoi lluniaeth ar ein cyfer. Yma, cawsom
gyfle i gyfarfod ein teulu mabwysiedig am y
tro cyntaf, yna’u dilyn i’n cartrefi newydd.
Dwi’n byw efo Rebekah (un o’m cydwirfoddolwyr), Doris (mam) Fransisco
(dad) Cathi (chwaer feichiog 22ain mlwydd
oed) Yasmin (chwaer 15eg mlwydd oed) a
Yamin (brawd 5 mlwydd oed). Mae’n tŷ ni
yn dŷ o frics, ac yn un o dai mwyaf
moethus y pentref. Nid oes peiriant golchi
dillad yno (er mawr siom i mi!), felly rhaid
yw golchi’n wythnosol â llaw. Does na`m
dwr ar ôl 6 yr hwyr, ac yn aml, yn
ddiwarwybod i mi, bydd rhaid i mi gael
cawod oer, gan fod y dŵr poeth yn dod i
ben weithiau yn ystod y dydd. Yr un peth
sydd i ginio ac i swper yn ddyddiol - cyw
iâr, reis, a thatws. Fyddai`m isho gweld
KFC Stryd Llyn am fisoedd wedi i mi

ddod adra`!
Mae’r gwaith yma’n waith caled dros ben.
Rhaid i’r grŵp adeiladu wal i arbed y tywod
rhag dymchwel yr ysgol (a adeiladwyd gan
y grwpiau blaenorol), gan ddefnyddio offer
sylfaenol yn unig - rhaid gwneud y concrid
a hel y cerrig anferthol efo llaw. Hefyd,
byddwn yn adeiladu toiledau ar gyfer yr
ysgol, sy’n golygu cloddio 2 fetr o dwll i
lawr ac ar draws. Mae hyn yn anodd
gythreulig mewn tymheredd o 30 gradd
selsiws, a’r tywod ysgafn yn syrthio yn ôl i
mewn i’r twll bob gafael !
Gyda’r nos, rydw i’n dysgu Saesneg i
oedolion ac i blant y pentref. Bob wythnos
hefyd, mae’r grŵp yn cymryd rhan mewn
gwersi dawns a gwersi coginio (ar wahân
yn amlwg!).
Y penwythnos nesaf, mi fydda i a Rebekah
yn mynychu ein priodas Beriwfiaidd
gyntaf - a ‘sgyni’m clem be i wisgo! Y
penwythnos canlynol mae’r grŵp yn
gobeithio mynd ar daith i Arequipa i weld
ambell un o ryfeddodau Periw.
Dwi wrth fy modd yma ond yn colli
Caernarfon ar yr un pryd. Mae pawb yma
yn gwybod mai Cymraes ydw i a pan fydda
i’n gadael dwi’n gobeithio y bydda i wedi
dysgu ychydig o eiriau Cymraeg iddyn
nhw a bydd trigolion Las Flores yn
gwybod rhywfaint am Gaernarfon!
Hasta luego!!
Lowri
[A gobeithio y cawn ni hanes y daith yn llawn
yn Papur Dre pan ddaw Lowri adra. Gol]
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O Sul i Sul
SALEM
Mai 16 10 a.m. Oedfa yng ngofal yr aelodau
5 p.m. y Gweinidog y Parch. J.Ronald
Williams.
Mai 23 10 a.m. Y gweinidog 5 p.m. Parch.
Meirion Lloyd Davies, Pwllheli.
Mai 30 10 a.m. Parch. Trefor Jones,
Caernarfon 5 p.m. i’w lenwi
Mehefin 6
10 a.m. Sul y Maer, y
Cynghorydd Huw Edwards..5 p.m.
Gweinidog.
Mehefin 13 10 a.m Parch. Dewi Myrddin
Hughes, Brynaman 5 p.m. Gweinidog.
Cynhelir yr ysgol Sul i oedolion a phlant yn
ystod y bore
SEILO
Mai 16 Parch Gwenda Richards
Undebol - Cymorth Cristnogol
Mai 23 Parch Pryderi Llwyd Jones
Mai 30 Parch Geraint Roberts
Meh 6 Parch Gwenda Richards
Meh 13 Parch W.H.Pritchard
GWASANAETHAU EGLWYSI
SANTES FAIR A LLANBEBLIG
Mai 16: Sul wedi’r Dyrchafael
10.00: Y Cymun Bendigaid (Santes Fair)
5.00:
Gwasanaeth Cymorth Cristnogol
(Ebeneser)
Mai 23: Sul y Pentecost
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00:
Gwasanaeth Undebol (Llanbeblig)
Mai 30: Sul y Drindod
10.00: Cymun y Plant (Llanbeblig)
6.00:
Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mehefin 6: Trindod 1
10.00: Y Cymun Bendigaid (Llanbeblig)
6.00: Hwyrol Weddi (Santes Fair)
Mehefin 13: Trindod 2
10.00: Y Foreol Weddi (Santes Fair)
6.00:
Hwyrol Weddi (Llanbeblig)
Bore dydd Mercher: 10.00:
Cymun Dwyieithog (Santes Fair)
Bore dydd Gwener: 8.30:
Cymun Bendigaid (Llanbeblig)

Byd Awyr Agored
Dillad ac esgidiau cerdded
Offer campio

01286 677500
Penllyn, Caernarfon.
hefyd yn Stryd fawr Llanberis

01286 870777

BARA Caernarfon - Asiantaeth gefnogi ac ailsefydlu

Y gynulledifa’n gwrando’n astud
Yn ddiweddar fe drefnodd BARA
Caernarfon noson arbennig, i weld Mair
Tomos Ifans yn perfformio drama fer yn
Feed My Lambs Caernarfon. Ysgrifennodd
Angharad Tomos y ddrama yma yn seiliedig
ar brofiad real, merch briod, ifanc a
dreuliodd amser yng Ngharchar Steil,
Lloegr.
Fe bortreadodd Mair Tomos Ifans y ferch o
Gymru fach mewn carchar llawn Saeson. Ei
theulu yn ceisio ymdopi mewn cymdeithas
ragfarnllyd, ymdopi gyda’r ffaith fod un o’r
teulu mewn carchar, a hyn i gyd ar draws y
papurau lleol! Y ferch ifanc tu ôl i furiau’r

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL.
Mai 9- 16.
Casglu o ddrws i ddrws .
Bore Mawrth : ymweliad gan un o
bartrneriad Cymorth a TARO MEWN
(cyfarfod yn Salem 10 o'r gloch ymlaen )
Nos Fawrth: Taith Feicio Noddedig ar Lon
Eifion (10 milltir)
Taith Gerdded Lon Eifion (5 milltir)
Nos Fercher: Cyngerdd Talentau Lleol yn
Theatr Seilo am 6 pm.
Nos Sul, 16 Mai: Oedfa Undebol Cymorth
Cristnogol yn Ebeneser am 5 pm.

Moduron Menai
Dewis helaeth
o geir o’r ansawdd uchaf
am brisiau
cystadleuol
Ffôn: 678681
Ffôn symudol:

07780 998637
Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1BE
www.moduronmenai.co.uk

gell yn ceisio’i gorau i ymdopi gyda’r iaith
ddieithr o’i chwmpas a cheisio dod i ddeall
yr hyn oedd wedi digwydd iddi. Y poen a’r
tristwch wrth iddi feddwl am effaith yr holl
beth ar ei theulu a’i ffrindiau, a’r tristwch
hwn yn amlwg yn cael effaith fawr ar y ferch
unig, drist a dryslyd! Roedd y ddrama yn
effeithiol ac emosiynol a dweud y lleiaf!
Roedd y ddrama yn cyfleu’r rheswm pam
mae BARA wedi ei sefydlu yma yng
Nghaernarfon.
Gorfodir
llawer
o
droseddwyr Gogledd Cymru i deithio
ymhell iawn i dreulio’u hamser mewn
carchar. Gall hyn olygu gofid a dryswch i’r
carcharor a’i deulu. Gall y cam o ddod adref
hefyd fod yr un mor anodd. Dyna pam y
mae BARA yn cynnig help i bobl adra’, yn
gyn-droseddwyr neu yn deuluoedd. Mae
BARA Caernarfon yn dibynnu ar
wirfoddolwyr i roi eu hamser i wneud y
gwaith yn bosib. Cynigir clust i wrando yn
ogystal a chymorth ymarferol lle mae modd.
Os ydych am gael mwy o wybodaeth,
Cysylltwch gyda swyddfa Eglwys Noddfa ar
01286 672257.

COFIS BACH,
EGLWYS
NODDFA
Noson Premiere Ffilm
Cofis Bach a Jaman.
Nos Sadwrn, 10
Gorffennaf, 5.00 yn y
Galeri, Caernarfon
Cyfle i fwynhau doniau
plant a phobl ifainc Cwmni Cofis Bach
Eglwys
Noddfa:
ffilmiau
wedi’u
hanimeiddio – gwreiddiol (iawn!) – ac hefyd
ffilm fer newydd wedi’i chreu gan y grŵp o
bobl ifainc sy’n mynd o dan yr enw Jaman,
hynny a bandiau byw. Peidiwch â cholli’r
cyfle yma i fwynhau a chefnogi
gweithgareddau artistig plant yr ardal!
Tocynnau: £2
cysylltwch â’r Galeri:
(01286) 685 222

Alun Ffred
Jones
Aelod Cynulliad Arfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda’ch AC mewn cymhorthfa,
yna cysylltwch ag o yn ei swyddfa yng
nghaernarfon neu ym Mangor:
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
01286 - 672 076
Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd fawr,
Bangor, LL57 1nr
01248 - 372 948
alunffred.jones@cymru.gov.uk

13
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FFILBI
… yn gwylio

a gwrando!

MICS TEISAN
Wel mae Mrs Battenburg (a Mr
Battenburg) wedi bod yn Dre am y tro
cyntaf ers oes pys, a’r maer, ac ambell i
gynghorydd, a thorf fechan o bobl yn
gorfoleddu yn y digwyddiad. Pob lwc
iddyn nhw, pawb at y peth y bo, ond mae
rhaid gwneud un pwynt.
Yn ôl pob son mae Cyngor Dre wedi
gwahodd Mrs Battenburg , neu unrhyw un
o’r Battenburgettess a deud y gwir, i ddod i
Dre ers stalwm. Pam mai rwan y daeth y
syrcas a dim cyn hyn? Mae’r ateb yn amlwg
siwr. Mae’r bynting erchyll wedi mynd ac
erbyn hyn y bylbs Dolig sdiwpid wedi
diflannu. Mae’n debyg bod Mrs Battenburg
wedi gofyn i Sbesial Bransh gadw sbei yn
Dre ers blynyddoedd i gadw golwg ar y
sefyllfa bylbs a bynting a gyrru negeseuon
cyson am y sefyllfa. Un diwrnod fe gafodd y
neges : “ôl cliar – dim bylb, dim bynting!”
Dychmygwch y sgwrs yn Tŷ Buck:
Mrs - Battenburg : “Hip hip hwre, mae
Cyngor Dre wedi gweld y goleuni!”
Mr Battenburg : “Na, wedi tynnu’r goleuni
i lawr maen nhw!”
Mrs Battenburg : “O Phillipos, fy Joli Grîc
Jaiant, paid â bod mor pedantic a chofia
paid â chodi cnecs efo neb. Un peth ydi
ypsetio Tsieina ond mae ypsetio'r cofis yn
llawer mwy difrifol. Cofia ma ffwl sdop
ydi’r c-wyrd. Ddyla ni fynd a’r corgis
dwad?”
Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, tasa’r
bylbs a’r bynting wedi diflannu ers stalwm
mi fasa Cofis wedi cael y fraint o sawl
syrcas Battenburgaidd erbyn rwan. Bai’r
Cyngor ydy o am ddiffyg y Battenburgs yn
Dre.
Fy hun roeddwn i’n methu â bod yna roedd y ci isho mynd am dro, ond clywais
fod pobl wedi sefyll yn y llefydd rong i
weld Mrs Battenburg am fod ein susdem
won wê gwirion ni wedi bafflo pawb. O ran
cwrteisi mi ddylsai rwt fod yn gyhoeddus i
bobl gael gwybod lle i sefyll, ond na,
sleifio’r Battenburgs i mewn drwy’r tynal
dan Maes fu hi – Tynal Teisen o hyn
ymlaen – a dim ond cip sydyn o’r ddau o’r
Maes i’r rhan fwyaf o’r dorf pan sefon nhw
yn Giât Mrs Battenburg. Taswn i’n hun
isho gweld y Battenburgs fyswn i’n teimlo
mod i wedi cael ein trin yn sâl iawn. Ond
os bydd na dro nesaf cofiwch mai’r lle
gorau yn Dre i weld Battenburgs ydy
ffenast Carlton!!
Mae’n siwr bod rhai isho gwneud
rhywbeth i gofio am y digwyddiad. Beth
am ail-enwi ambell i le ? Mae Twnel Teisan
yn un. Mae Giât Mrs Battenburg yn
swnio’n well na Giât y Frenhines, ac yn lle
Giât y Brenin beth am Checkpoint Charlie.
Ac wrth gwrs mi allai’r
Royal droi yn
Hotel
Saxe-Coburg und Gotha.
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HWYL HEFO’R HOGIA
Os na chlywsoch chi’n barod, mae na Ŵyl
Rygbi go bwysig yn cael ei chynnal yn Dre
fis nesa.
Gŵyl Ewropeaidd y Golden Oldies ydy hi
sy’n cael ei threfnu gan Y GOGs, hogia –
cywiriad, hen hogia – o Dre sydd dal yn
ddigon dwl i wisgo pâr o sgidia rygbi a deud
eu bod nhw’n dal i chwarae !
Hon fydd y 10fed Ŵyl Ewropeaidd i’w
chynnal. Yn y gorffennol fe fu’r GOGs
mewn gwyliau cyffelyb yn Zurich,
Benidorm a Madeira heb sôn am ambell un
byd eang yn Seland Newydd, Canada ac
Awstralia.
Rhwng Mehefin 10 – 13 felly fe fydd na lu
o dramorwyr canol oed a hŷn yng
Nghaernarfon yn gwario, mwynhau eu
hunain a chwarae rygbi am ddau ddiwrnod.
Ydy, mae hi’n Wyl fawr fel y profa’r ffeithiau
syml hyn :
Yn cymryd rhan: 30 o dimau
Y timau’n dod o: Gymru, Yr Alban,
Iwerddon, Lithwania, Y Swistir, Yr
Almaen, Sbaen, Rwsia, Israel, Yr Ariannin,
Rwmania, Yr Eidal, Portiwgal ac ella tim o
Loegr!
Pawb yn aros yn: Caernarfon, Llanberis, Y
Felinheli, Bangor, Parc Menai, Caeathro
21 o ddyfarnwyr
Stondinau ar y Morfa – Y Sgarlets, Kukri
Sports, Kukri Sports, Garej Tŷ’n Lôn, Palas
Print, Panorama, Gray Thomas, CADW,
Papurau Gogledd Cymru (C&D), Cyngor
Gwynedd.
Yr amserlen: Dydd Iau 10 - chwaraewyr
yn cyrraedd a seremoni agoriadol yn y
Castell gyda’r nos lle bydd Côr Meibion
Caernarfon, Côr y Gogledd a Band Llanrug
yn perfformio cân neu ddwy.
DYDD GWENER 11 - Rygbi drwy’r dydd
ar Y Morfa a chae Ysgol Syr Hugh Owen
gyda Geraint Lovgreen a’r Band yn y babell
fawr ger y Clwb Rygbi ddiwedd y pnawn.
SADWRN 12 – diwrnod i’r tramorwyr weld
yr ardal, ar droed, mewn trên, mewn bws.
SUL 13 - Rygbi drwy’r dydd ac adloniant
amrywiol ar y Morfa a Syr Hugh. Cinio
ffarwel a gwobrwyo yn yr hwyr yn y
Ganolfan Tenis lle bydd Ar Log a Band Jazz
Ieuenctid Gwynedd a Môn yn perfformio
LLUN 14 – pawb yn mynd adra a’r GOGs
yn cael y pleser o glirio bob dim !

Gãyl Rygbi 2010 yn Dre

Mi fydd yn Ãyl werth chweil reit siŵr.
Ewch draw i’r Morfa neu Syr Hugh i weld
un o sloganau ffraeth – ond gwir - y Golden
Oldies yn cael ei wireddu sef : ‘The older I
get the better I was. ‘
[Help ! Yn ôl y trefnwyr, mae na brinder
stiwardiaid ar gyfer yr Ãyl. Felly os oes
gennych chi ddiddordeb mewn helpu i
gadw trefn ar rhyw fil o ymwelwyr,
cysylltwch
efo
Derek
Roberts,
PLIS...............derroberts@tiscali.co.uk
Llawer o ddiolch.]

MYNEDIAD AM DDIM
Nos Sadwrn Mai 15
Clwb Rygbi Caernarfon
tua 8 pm
noson yng nghwmni
MYNEDIAD AM DDIM
Noson gan ‘yr hen hogia’ i godi pres at Ãyl
Rygbi Ewropeaidd fawr Y Golden Oldies sy’n
cael ei chynnal yng Nghaernarfon ym mis
Mehefin.
Tocynnau ar gael yn siopau Palas Print,
Na Nog neu swyddfa Rondo (675722) yn
Penrallt Isaf.

CYFLE I ENNILL £5,000!
Ydach chi yn ysu i ddechrau busnes
newydd, neu am ddatblygu syniad busnes
sydd wedi ei ddechrau o fewn y pum
mlynedd diwethaf? Dyma gyfle chi ennill
£5,000. Yr hyn sydd angen i chi ei wneud
yw cymryd rhan yn y gystadleuaeth
Gorsedd y Dreigiau (sef panel o
entrepeneuriaid amlwg Cymreig sy’n dod at
ei gilydd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol i
feirniadu cystadleuaeth unigryw i siaradwyr
Cymraeg). Trefnir y gystadleuaeth gan
Menter a Busnes ar y cyd â Llywodraeth y
Cynulliad a gyda chymorth cwmni Telesgôp.
Am fanylion pellach ewch i wefan Menter a
Busnes sef :
www.menterabusnes.co.uk neu ffoniwch
Menter a Busnes ar 01970 636280.
Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw’r
2il o Orffennaf 2010.

Lloriau
Carpedi
a Rygs
Amtico,
Karndean
Lloriau Pren

• Gwasanaeth
Dyfynbris a
Chynllunio am ddim
• Pob gwaith wedi ei
wneud gan ein tîm o
weithwyr
proffesiynol
Ystafelloedd
Arddangos
Cibyn
Caernarfon

(01286) 677757
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AM FUNUD
Ar lawer cyfri, diwydiant deud
celwyddau ydi hysbysebu. Dowch inni
ddechrau hefo cwmnïau sy’n codi tai.
Ond, fel y nodais i unwaith o’r blaen,
‘cartrefi’ mae Watkin Jones yn godi yn
Noc Victoria, rhai moethus mae’n wir,
nid tai. Ac mae’r hen Gwmni Barratt,
Barratt build better homes, slawer
dydd, yn dal i godi gwell ‘cartrefi’,
medda nhw.
Ond, bellach, mae yna gwmni all droi’r
tŷ lle rydach chi’n byw ynddo fo ar
hyn o bryd yn gartref a throi hwnnw,
wedyn, yn well cartref. Meddyliwch! A
Homebase ydi enw’r cwmni hwnnw.
(Hwyrach y medran nhw droi dãr yn
win ond doedd yr hysbyseb welais i
ddim yn honni hynny.) Fe ffilmiwyd
hysbyseb
deledu
ddiweddaraf
Homebase ar Stesion Caerloyw. Y set
ar gyfer y ffilm ydi gorsaf drenau’n
blith draphlith o bethau - cadeiriau,
byrddau, carpedi, taclau garddio,
anghenion tai a mân bethau eraill - a
theithwyr, wrth groesi’r platfform, yn
mopio hefo’r fath fargeinion. Y neges
gynnil ydi fod y petheuach hyn i gyd
i’w cael yn Homebase ac o’u cael mae
eich tñ chi’n troi’n gartref.
Ai fi sy’n naïf neu wedi colli’r plot?
Ond sylfaen cred oes seciwlar ydi bod
pethau - gorau po ddrutaf - yn medru
troi brics a mortar yn aelwyd. Do, mi
fu hi’n hen aeaf digon oer; oer mewn
mwy nag un ystyr. Corddi hen stori am
blant yn llofruddio plentyn a phlant
yn cael eu cam-drin yn yr union
fannau lle y dylent fod wedi cael eu
gwarchod. Yr ateb hawdd oedd
pardduo’r
Gwasanaethau
Cymdeithasol, sy’n sector eithriadol o
werthfawr, a diswyddo rhai o’r
gweithwyr. Onid y gwir ydi fod
athroniaeth Homebase - a Watkin
Jones a Barratt o ran hynny - wedi’n
hwyluso ni i droi’n cartrefi i fod yn
ddim byd mwy na thai?
HARRI PARRI

LLE MAE’R PETHAU
GWYLLT YN BYW
Mae pobol sydd wedi dod i fwynhau peint
yng ngardd gwrw newydd y Blac Boi wedi
teimlo weithiau eu bod nhw’n eistedd mewn
jyngl. Ac nid dweud bod locals y dafarn fel
anifeiliaid gwyllt ydan ni, siãr iawn.
Recordiad o sgrechfeydd adar egsotig sy’n
tarfu ar y tawelwch, ynghyd â chri’r
gwylanod y mae’r recordiad i fod i’w
dychryn. O edrych i fyny, mae ’na “dylluan”
yn cadw golwg ar y llecyn hefyd. Ond er
gwaethaf ymdrechion John y tafarnwr i
gadw’r gwylanod draw, mae’n debyg bod yr

adar powld yn dal i hofran yn y gobaith o
ddwyn ambell jipsan oddi ar blât bwytwr
diniwed, neu ollwng “bomiau” ar ei ben
oddi fry!

GISDA yn yr ardd
Mae criw digartref o Dre wedi cychwyn garddio!
Ar ôl cael eu rhoi ar ben ffordd gan Russell Jones a’r rhaglen deledu Byw yn yr Ardd mae
criw GISDA wedi dechrau trin yr ardd tu ôl i’r hostel. ‘Mae na ardd fawr yma’, meddai Elion
Meirion, Gweithiwr Allweddol gyda GISDA, ‘ felly mi benderfynon ni y basa fo’n syniad da
tyfu llysiau a ffrwythau er mwyn i’r bobl ifanc ddysgu sgiliau newydd a sylweddoli ei bod
hi’n rhatach tyfu eich bwyd eich hunain’.
Mae’r criw wedi addo gwneud pryd o fwyd i Russell pan fydd y cynnyrch yn barod.
[Sefydlwyd GISDA ym 1985 mewn ymateb i broblem digartrefedd yn Dre. Agorwyd yr hostel ar y
cyd efo Cymdeithas Tai Eryri ym 1989 ac mae 16 o bobl ifanc rhwng 16-25 oed yn byw yno].
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POBOL DRE
MERCHED Y
CLWB GWEU
Mae’r byrddau yn llawn o wlân lliwgar, y
gweill yn clecian a chriw hapus yn
sgwrsio’n braf. Ydi mae’n bnawn Llun yn
stafell gymuned y Llyfrgell lle mae’r Clwb
Gweu yn cyfarfod. Ymhen tipyn mae’r
teciall yn berwi a phanad yn barod a chyfle
i glywed tipyn o’r hanes.
DECHRAU’R CLWB
Ffurfiwyd y clwb dros 15 mlynedd yn ôl
gan rai aelodau o Sefydliad y Merched
Pontrug. Y pwrpas oedd cymdeithasu a
gwneud gwaith llaw o bob math yng
nghwmni ei gilydd. Mae Mrs Eirwen Parry,
Mrs Betty Hughes a Mrs Mair Evans yn
aelodau ers y dechrau. Yn raddol
dechreusant wneud plancedi i’r henoed ac
erbyn hyn mae holl waith y Clwb Gweu yn
cael ei roi at achosion da.
Y CYNNYRCH
Plancedi babis: Bydd Ysbyty Gwynedd yn
eu derbyn ar gyfer babanod anwyd yn
gynamserol.
Plancedi Cluniau: Mae rhain yn mynd i
gartrefi henoed yr ardal.
Dillad Amrywiol: Ar gyfer mudiad yr
“Inner Wheel” i fynd i blant y gwledydd
tlawd.
Siwmperi Cynnes: Anfonwyd nhw i
Rwmania, yn bennaf ar gyfer teuluoedd
sipsiwn y Romani sy’n cael eu trin fel
trigolion eilradd.
CARDIAU CYFARCH a CHYWION
BACH
Dwy o’r merched sy’n gweithio’n ddiflino
yn gwneud cardiau o bob math ydi Mair
Evans Ffordd Bethel ac Alice Evans Cae
Berllan. Gwerthir rhain am £1 neu ddwy at
wahanol elusennau. Cyn y Pasg bu’r ddwy
yn ogystal ag Eurfron Jones Lôn Ysgubor
Wen ac Owena Malavasi Bontnewydd yn
brysur iawn yn gweu cywion bach melyn,
rhoi wy Pasg ym mhob un a’u gwerthu i

Aelodau’r Clwb Gweu Cefn: Eurfron Jones, Gill Birk, Betty Hughes, Mair Evans, Alice Evans,
Olwen Williams, Blaen: Owena Malavasi, Eirwen Parry, Eluned Mathias, Nanw Lewis, Gill
Williams, Nansy Hopkins.
ffrindiau. (Mae llun Eurfron, Alice, Owena
a Mair ar y dudalen flaen) Maen nhw
hefyd yn gwneud teganau meddal
amrywiol. Eleni mi fyddant yn cyflwyno
siec am £500 i Calon Lân yn Ysbyty
Gwynedd. Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf rhoddwyd dros £3,500 o arian i
Tŷ Gobaith, Hosbis yn y Cartref,
Ambiwlans Awyr, Ward Alaw a Chronfa
Joshua.
AELODAU NEWYDD
Yn ddiweddar ymunodd Olwen Williams
ac Eluned Mathias â’r Clwb Gweu. Mae
Gill Williams a Gill Birk yn dysgu
Cymraeg yn naturiol wrth wrando ar y
ˆ
sgwrsio ac yn mwynhau pob munud. Os
oes rhywun arall efo diddordeb trowch i
mewn ar bnawn Llun. Aelodau eraill oedd
ddim yno pan dynnwyd y llun ydi Nan
Owen, Glenys Humphreys-Jones, Heulwen
Atkinson, ac Eirian Jones.
CLIRIO’R CYPYRDDAU
Nid yn unig mae’r merched yn rhoi eu
llafur yn rhad ac am ddim ond maen nhw’n
prynu’r 'dafadd hefyd. Mae’n amser
spring-clinio eto ac o bosibl fod gan rai o

Roberts y Newyddion
Gemwaith o Safon

44 Y Bont Bridd, Caernarfon

GEMWAITH

01286 672 991
Papurau newydd • cardiau cyfarch • offer
ysgrifennu • Da-da a diodydd • Tlysau aur ac
arian o fôn

Yn newydd eleni – PANDORA
Dewis cynhwysfawr o emwaith
aur ac arian ar gyfer
pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau
Trwsio rhesymol
Y Bont Bridd, Caernarfon

(01286) 675733

Ar agor Llun – Sad (5.30am tan yr hwyr)
dydd Sul (5.30am – 12.00). Dosbarthu papurau i’r
drws. Gwasanaeth cyfeillgar bob amser

R. A. JONES A'R MAB
• SIOP DAN CLOC•
37 Stryd Fawr, Caernarfon
2 Llys Penlan, Pwllheli

01286 673121 / 01758 701138
Teganau, modelau - yr enwau mawr i gyd
TEGANAU I BOB OEDRAN
Nwyddau babanod: M&P, Bebecomfort, Cossatto, Jane Chicio a phob math
o ddillad plant 0-6 mlwydd oed.

www.rajonesandson.co.uk
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ddarllenwyr PAPUR DRE ambell bellen o
wlân mewn cwpwrdd ers blynyddoedd. Os
ydi o’n “double knitting” beth am ei roi i’r
Clwb Gweu ac mi fyddwch chithau wedyn
yn cyfrannu at achosion da heb sôn am gael
lle i gadw pethau eraill yn y cwpwrdd!
Magi Wyn Roberts

Straeon
i’r papur
Anfonwch eich straeon neu unrhyw
luniau difyr am y Dre at Glyn Tomos:
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos
Rhosbodrual, LL55 2BT
(01286) 674980
tomos882@btinternet.com
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CYFLE I ENNILL 3 LLYFR NEWYDD SBON Emlyn Gomer Ar Drywydd y Duwiau
Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi
3 llyfr i blant yn ddiweddar ac mae
PAPUR DRE yn gallu cynnig y tri
fel gwobr am ateb cwestiwn syml.
Dyma’r cwestiwn:

Pwy ydi awdures
Cyfres Rwdlan?

llyfrau

Anfonwch yr ateb at Glyn Tomos,
Garreg Lwyd, 7 Bryn Rhos,
Rhosbodrual,
Caernarfon,
Gwynedd LL55 2BT a bydd yr
enw cyntaf a ddaw o’r het yn
ennill y 3 llyfr. Rhaid derbyn eich
atebion cyn Mai 27. Y tri llyfr yw
‘Barti Ddwl’ gan Angharad
Tomos; ‘Maw!’ gan Richard
Llwyd Edwards ac ‘Alun yr Arth
a’r Het Wirion’ gan Morgan
Tomos.
Mae Morgan Tomos, awdur y llyfr
‘Alun yr Arth a’r Het Wirion’ yn
dod o Gaernarfon er iddo gael ei
fagu yng Nghaerffili tan yr oedd
yn bump oed.
‘Roeddwn i’n byw ar Ffordd y
Gogledd neu Lôn Bangor ar
lannau’r Fenai ac wrth yr hen
rêls’, meddai Morgan. ‘Dyna un
o'r pethau gorau am Gaernarfon;
mae'n dre gyda digon o lefydd
chwarae ynddi; yr hen rêls, y
fenai, y cei, St Helen's, Ben
Twthill ac hyd yn oed y Castell.
Ysgol Twthill oedd fy ysgol
gynradd yn wreiddiol ond
chwalwyd yr ysgol er mwyn
adeiladu'r ‘fflei ofar’', lôn sy'n
hollti'r dre'n ddwy braidd. Ysgol
Segontiwm oedd hi wedyn a bu
bron i mi grashio'n ddiweddar o
weld yr adeilad wedi diflannu! Syr
Hugh oedd hi wedyn ac mae'r
ysgol honno dal yn gyfa dwi'n
meddwl’.
‘Cefais
hyfforddiant
fel
animeiddiwr gan Cyfle, un o brif
sefydliadau'r dref erbyn hyn. Ond
gyda phlentyn ar y ffordd, anodd
oedd ennill cyflog yn y maes
animeiddio ac o'r diwedd

penderfynais wneud cwrs
coleg yn Aberystwyth tua
deng mlynedd yn ôl.
Robin, yr hynaf, oedd
ysbrydoliaeth y llyfrau a
peth digon naturiol oedd i
mi droi o animeddio i
gartwnio.
Mewn byr
amser wedi i mi adael y
Coleg, cefais waith gyda'r
Lolfa'n teithio Cymru’n
gwerthu llyfrau. Byddaf
yn ymweld â Chaernarfon
yn aml gyda fy swydd ac
ar y cyfan yn trefnu fy
mod i'n glanio yno o
gwmpas amser cinio i mi
gael sbelan bach ecstra'n y
dre’.

Mae traddodiad ysgrifennu Caernarfon
yn dal yn fyw ac yn iach gyda chyhoeddi
nofel Emlyn Gomer, Ar Drywydd y
Duwiau. Aeth Papur Dre i’w dŷ yn Lôn
Ddewi i ofyn 10 cwestiwn iddo fo.
Un o le wyt ti?
Sipsiwn bach Sir Feirionnydd - ges i
ngeni yn Llanfachreth ger Dolgellau,
ond tri mis fues i yna! Cyfnod cynradd
ym Mhennal ger Machynlleth, cyn
symud i Ddyffryn Ardudwy ger
Harlech.
Ers faint ti’n byw yn Dre?
Deuddeg mlynedd hapus iawn yn Stryd yr Hendre. Manon a
minnau wedi symud i Lôn Dewi llynedd.
Dan ni’n fwy cyfarwydd â ti fel actor felly ers faint wyt ti’n
sgwennu?
Yn broffesiynol, ers dros ugain mlynedd - sgriptiau teledu/radio a
dramâu llwyfan gan fwyaf.
Be wnaeth i ti fynd yn actor?
Perfformio mewn sioeau ysgol - mwyaf oeddwn i'n cymryd rhan
ynddynt, mwyaf oedd yr ysfa'n gafael.
Mi fuest ti’n canu efo’r grãp Gwerinos ar un adeg – oes ‘na
fwriad i atgyfodi dy yrfa gerddorol?
Dim bwriad o stopio cyfansoddi, beth bynnag. Efallai berfformio
rhywbryd - pwy a ãyr?
Ar Drywydd y Duwiau ydi dy ail nofel , felly ai fel actor 'ta
sgwennwr ti’n weld dy hun?
Fel rhyw "Jack of all Trades" a meistr ar ddim un mae arna i ofn!
Cyn belled a 'mod i'n teimlo 'mod i wedi rhoi o 'ngora beth bynnag
fo'r gwaith, dwi'n cysgu'r nos.
Nofel ffantasi ydi Ar Drywydd y Duwiau - wyt ti’n un a dy ben
yn y cymylau 'ta ydi dy draed di’n gadarn ar y ddaear?
Chydig o'r ddau dwi'n ama. Sgen i'm mynadd efo rhyw hen lol,
ond ella mod i'm bach o freuddwydiwr.
Oes ‘na fwy o lyfrau i ddod?
'Na i'm deud na fydd yna un byth ond dwi'n sgwennwr mor
boenus o ara deg fel ei bod hi braidd yn "luxury" sgwennu nofel.
A ma rhaid talu am y tñ ac am y babi sydd ar y ffordd!
Pa gynlluniau sgen ti at y misoedd nesa h.y. dros yr haf?
Dysgu bod yn dad cyfrifol! O ran gwaith, mi fydda i'n ailddechra
ffilmio rhan Arwel Llywelyn, y prifathro dihiwmor, yn "Rownd a
Rownd" fis Mehefin.
Ddaru ti ddewis y tñ yr wyt ti ynddo fo ar hyn o bryd oherwydd
bod ‘na wal ddringo yna?
He he - naddo, ond fel rhywun sydd wedi dringo tipyn o'n i'n reit
ecseited pan welis i hi! Yn anffodus, oherwydd triniaeth ar
f'ysgwydd, dwi'm wedi gallu gwneud llawer o ddefnydd ohoni hyd
yn hyn. Ella 'mod i'n mynd yn rhy hen i ryw giamocs o'r fath, beth
bynnag!

Gemwaith o Safon

SIOP y PLAS
Dewis cynhwysfawr o
emwaith aur ac arian ar
gyfer pob oed a phoced
Aur Cymru
y Metel (C.Y.M.) a Clogau

ŷ

Trwsio rhesymol
Stryd y Plas, Caernarfon
(01286) 671030
17
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CROESAIR

6. Alun’n mynnu dim i roi tro i berson ychafi
(2,9)
10. Ioan a Nedw yn rhoi mam a sant (3,1,4)
12. Fandal a fala yr hyn a wnaf i fyw(7)
15. Cardiau’n ddiau gaiff hwntw (5)
17. Mudan tawel yn celu’r hyn all fod yn ei
geg (4)
Atebion Cliwiau Cryptig MEbrill
AR DRAWS
1. Coffi gwyn. 7. Anaml. 8. Band un dyn. 9.
Ddoe. 10. Nest. 11. Rhigymu. 13. Darlun. 14.
Sychder. 17. Bagiau. 18. Ffilm. 20. Iâr. 22.
Pechadurus. 23. Eryri. 24. Croesair.

CLIWIAU HAWS
AR DRAWS
5. Aderyn lliwgar sy’n plymio i afonydd.
(4,1,6)
7. Hyrwyddo. (4)
8. Cofleidiant, mwythant. (8)
9. Tafarn ar y Maes. (1,6)
11. Edrych yn fanwl. (5)
13. Annheilwng, gwael. (5)
14. Ymffrostgar. (7)
16. Bwtsieriaid. (8)
17. Diod siocled. (4)
18. Tîm pêl-droed yn Lloegr: “The
Mariners”. (7,4)
I LAWR:
1. Mwy na hoffi. (4)
2. Cyffesu. (7)
3. Cylchgrawn Cymraeg. (5)
4. Math o gerddoriaeth. (8)
5. Pentref ger Llangollen. (4,7)
6. Dyffryn ar yr A5 ger Bethesda. (4,7)
10. Dywedir yn ddistaw bach. (8)
12. Pobl a fudodd o Feirion i Pennsylvania.
(7)
15. Prifddinas Belarws. (5)
17. Dyfais sy’n dweud yr amser. (4)
CLIWIAU CRYPTIG
AR DRAWS
5. Un abl o le’r atomfa’n symud planhigyn
(11)
7. Rho chwedeg munud ar ôl dechrau llipa un
sy’ mewn byngalo (4)
8. Gair ar ran yn ffwndro un cyfoethog (9)
9. Cewch mewn cant neu un hafn (7)
11. Lle ceir cysgod angau cyn yr olaf ond dwy
yn sticio (5)
13. Duwies mewn bara a the nafi (5)
14. Ma’ 13 ar draws yn rhoi rhywbeth i’w
gasáu (7)
16. I’r de heidiau rhain yn gymysg heb un o
greaduriaid y nefoedd (8)
17. Warden unbenaethol yn cuddio’r ffordd o
hudo (4)
18. Didol yn iawn yna’i chwalu i gael math o
chwyldro (11)
I LAWR
1. Anifail sy’n troi’n ddyn enfawr (4)
2. Chwalu ar ôl chwalu’r un sain (7)
3. Man glas o galchfaen ar i nol (5)
4. Ni ddylid pluo’th nain, colli a mwydro un
sy’ yng nghalon ein teulu (2,1’1,4)
5. Helynt cyson sy’n digwydd mewn tafarn yn
aml (7,1,3)
18

I LAWR.
1. Caban. 2. Ffenestr. 3. Glud. 4. Ymdaith. 5.
Parddu. 6. Blaenwr. 7. Anwylyd. 12.
Llungopi. 13. Diniwed. 15. Deiarîa. 16.
Carchar. 17. Brwyn. 19. Maswr. 21. Adre.
Enillydd: Mrs Helen Oliver,
64 Bron y Garth, Caernarfon
Atebion Cliwiau Haws Ebrill
Ar draws
1. Casgenni. 7. Heini. 8. Synhwyrau. 9. Mai.
10. Gedy. 11. Tafoli. 13. Heulog. 14. curiad. 17.
Llymaid. 18. Odyn. 20. Goa. 22. Samariaid.
23. Erwau. 24. Adeiladu.
I lawr
1. Caseg. 2. Sonedau. 3. Elwy. 4. Norman. 5.
Siomi. 6. Diniwed. 7. Hudolus. 12. Gormesu.
13. Hen goel. 15. Indiana. 16. Diamod. 17.
Llamwr. 19. Nodau. 21. Crai.
Enillydd: M. Jones, Bronallt, Llandecwyn.
Anfonwch eich atebion erbyn diwedd y mis
at: Trystan Iorwerth, Graigwen, Lôn Ddewi,
Caernarfon. LL55 1BH. Llyfr yn wobr i’r
enillydd.

Pryd i bawb

Arlwyo at bob achlysur yn
unrhyw leoliad
Bwffe blasus o safon
• Priodas • Cyfarfodydd busnes
• Bedydd/Parti /Te angladd
• Basged Picnic
• Bwyd yn unig neu gwasanaeth llawn
Cerid Mackinnon Ffôn: 01286 673190
Symudol: 07774 925502

Fel y bu i mi addo'r mis diwethaf dyma rai
o’r plu y byddaf i yn eu defnyddio o fis i fis
dros dymor y brithyll mewn llyn.
Mae Ebrill fel arfer yn fis oer a gwyntog
gydag ambell ddiwrnod braf a heulog. Fy
newis i yn y cyfnod yma yw plu du, neu o
leiaf blu tywyll. Plu melyn hefyd weithiau
ac ambell un lliw gwin.
Dyma fy newis i ar fy mlaen llinyn yn
Ebrill a Mai: chwilen ddu, Greenwell’s
glory, black penell, William’s favourite,
ceiliog hwyaden (corff gwin), blewyn
ysgyfarnog, cynffon ffesant.
Ar ddiwrnod heulog ym mis Mai ma’n talu
ambell waith i roi Peter Ross a dunkeld ar y
blaenllinyn.
Ym mis Mehefin, o dro i dro, mae modd
defnyddio pluen ar y wyneb, megis coch-ybonddu, Wickams neu chwilod lliw du
maint 14 - 18.
Fel arfer mis gwael iawn yw Gorffennaf rhy boeth a gormod o haul ond yn gwella yn
arw tuag amser naid nos. Hwn yw'r mis
hefyd pan fo’r sewin yn dechrau dod i’r
afonydd.
Ac mae’n talu i gael y plu canlynol i hudo’r
pysgodyn hwnnw :
Peter Ross, Dunkeld, Butcher, Alexandra a
Greenwell’s glory
Mae mwy o ddewis wrth reswm ond o ran
maint, y mwyaf cyffredin ydy’r rheiny
rhwng 8-12. Mae'r rhan fwyaf o sgota sewin
yn cael ei wneud yn y nos, ac nid oes angen
gormod o newid plu yn y tywyllwch.
Fis Awst a Medi mae'r plu sydd wedi cael
defnydd eisoes yn gwneud y tro yn iawn (sef
plu mis Ebrill a Mai). Hefyd mae'r daddylong-legs yn bluen sych gampus yn ystod y
misoedd hyn.
Cofiwch, mae yna filoedd o blu wedi eu
cawio gan wahanol bysgotwyr yn barod. A
phob yn un bachu weithiau, ond does na
ddim un yn bachu bob amser. Ond yr UN
peth sydd ei wir angen yw ffydd yn eich
dewis o blu a physgod yn y dŵr.
Fe ddaw'r gweddill gyda phrofiad.
Hwyl ar y bachu.
GLAS Y DORLAN.

Cofis v Canada
Llongyfarchiadau i’r pedwar aelod o Glwb
Rygbi Dre oedd yng ngharfan Gogledd
Cymru dan 17 yn ddiweddar. Fe gurodd yr
hogia Canada o 10 pwynt i 8 ym Mharc
Eirias.Y pedwar oedd (o’r chwith)
Rhodri Evans, Aaron Gwyn (Capten),
Llewelyn Williams a Michael Downey

Genod Rygbi
Rhag ofn bod miloedd ohonoch chi genod wedi troi fyny ar y Morfa rhyw fore Sul (yn
y gobaith o gael chydig o hyfforddiant rygbi) a neb yno – wel, mae’r ateb yn syml. Ar
nos Iau mae’r genod yn ymarfer. Felly genod, heidiwch i’r Morfa bob nos Iau. Wps !
Dim allan o ddeg i Papur Dre !
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CWPAN
Y COFIS
Roedd na gryn ddathlu ym Mangor wrth i
Gaernarfon roi cweir go iawn i Bwllheli !
Rownd derfynol Cwpan Rygbi y Gogledd
oedd yr achlysur ac o flaen torf niferus tu
hwnt y Cofis aeth â hi o 46 – 15. Chwe chais
i Dre, tri i seren y gêm Rhys Evans a 21
pwynt i Kelvin Morris. Buddugoliaeth
haeddiannol iawn ar ôl tymor hynod o
lewyrchus i hogia’r Morfa.

Mae’r dathlu’n dechrau !

Rhys Evans, seren y gêm, yn dynodi sawl cais
sgoriodd o.

BRON IAWN!

Tîm rygbi dan 14

Ail oedd tîm rygbi dan 14 Dre yng Nghwpan
Eryri. Fe gollodd yr hogia yn y rownd
derfynol yn erbyn tîm cryf a chyflym o
Landudno. 53 – 19 oedd y sgôr terfynol ond
roedd hi’n hynod o glos tan y deng munud
olaf pan sgoriodd Llandudno bedwar cais o
fewn ychydig funudau. Sgorwyr ceisiau Dre
oedd Carwyn Evans, Ieuan Owen a Daniel
Williams gyda Morgan Williams yn trosi
dau ohonyn nhw.
Llongyfarchiadau
i’r
bechgyn
a’u
hyfforddwyr am gyrraedd y ffeinal ac am roi
cystal sioe i’r cant a mwy oedd ar y Morfa yn
eu gwylio.
[Yn y rowndiau blaenorol roedd y tîm dan
14 wedi rhoi cweir i Bro Ffestiniog a
Llangefni].
Cais i Gaernarfon, ond Llandudno gafodd y gair olaf.

Modurdy

B & K Williams
Lôn Parc / South Road, Caernarfon
Gwynedd LL55 2HP

Ar gyfer eich holl
anghenion yswiriant

01286 675557
Ffôn symudol: 07768900447
Ffôn:

6 Stryd Bangor, Caernarfon
Ffôn: (01286) 677787
Ffacs: (01286) 677629

Gwasanaeth Cyfeillgar
o’r Safon Orau Bob Amser
19
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PAPUR DRE

Chwaraeon

PAPUR DRE

DIWEDD TYMOR
OND DECHRAU!
Y Caneris yn edrych ymlaen
Er bod y ddau fis diwethaf wedi bod yn
gyfnod pur gythryblus i Glwb Pel Droed
Caernarfon, mae o hefyd wedi bod yn
gyfnod o ddod â phobl at ei gilydd, o
greu ysbryd newydd ac, mewn ffordd
digon od, o ddod â gwên yn ôl i wyneb
ambell un ar yr Oval.
“A bod yn berffaith onest, mae o wedi bod
yn hwyl – yn broses hwyliog,” meddai
Marc Roberts, sydd bellach yn
gweithredu fel swyddog y wasg i’r
Caneris. “ Iawn, dan ni’n fwy na thebygol
o fod yn mynd lawr i’r Welsh Alliance
tymor nesa, ond o leia mae gynnon ni
glwb ac ma’ gynnon ni griw o hogia ar ac
oddi ar y cae sydd isho gweld y clwb yn
llwyddo eto”, meddai Marc. “Mae pawb
wedi bod yn gefnogol iawn.” A phan
gofiwn ni fod y Clwb bron â mynd i
ddifancoll gwta wyth wythnos yn ôl,
mae’r newid ar yr Oval wedi bod yn
syfrdanol. Braf hefyd ydy gweld ambell i
gefnogwr brwd o’r gorffennol yn ôl ar y
teras !
Bellach mae na bwyllgor o 13 ( dan
gadeiryddiaeth Arfon Jones) yn rhedeg y
clwb. Hogia lleol yn rheoli (Geraint
Williams ac Ernie Talbot) a hogia lleol,
Cymry Cymraeg bob un, yn chwarae. Ac
ydy , mae’r dorf bellach yn ymdebygu i
honno sy’n mynd i’r Morfa i weld y tîm
rygbi ! (Rhywbeth yr oedd Papur Dre yn
ceisio’i annog beth amser yn ôl )
Ond beth am y dyfodol ?
“Dan ni’n realistig,” meddai Marc. “Mae
na lot fedar ddigwydd, ac sy’n mynd i
ddigwydd dros yr haf. Ma’ Ger am gario
mlaen a chael tîm at ei gilydd erbyn
tymor nesa. Tîm o hogia lleol wrth
reswm. Mae na £5000 yn mynd i gael ei
wario ar y ‘pitch’ ei hun – cwmni
arbenigol yn dod i mewn i neud y gwaith.
‘Dan ni di dechra trafod cael ail dîm
hefyd ac mae na gynlluniau i ddatblygu
tîm ieuenctid.”
Mae na drafodaethau wedi cychwyn efo
rhai o dimau eraill Dre yn ogystal –

Hogia lleol yn trio’u gora (o’r chwith) John
Rowley, Eifion Jones, Dylan Owen a
Jonathan Peris-Jones.

Caernarfon Wanderers, Borough, Cae
Glyn a Segontium Rovers – er mwyn cael
mwy o gydweithio.
“Mi fyddwn ni’n gweithio ar gyllideb
fechan, realistig ac ymarferol,” meddai
Marc, “yn talu rhyw gymaint i’n
chwaraewyr ond yn gofalu bod na ddigon
wrth gefn i fuddsoddi yn nyfodol y clwb –
tirmon, staff, y cae ei hun ac ati.”
Ydy, mae’n gyfnod o ailadeiladu, o ailosod
sylfaen ac mewn deufis mae 13 o hogia
Dre wedi profi bod modd cydweithio a
chyd-dynnu a chael hwyl wrth wneud,
hyd yn oed yn Dre ! Edrychwn ymlaen at
y tymor nesa a gemau darbi difyr yn erbyn
Pwllheli, Llanrug a Llanbêr !

FEL HYN MAE GWNEUD!
Cafodd PAWB ar yr Oval andros o hwb yn
ystod y gêm yn erbyn Llandudno. Dre yn
ennill 5-1, hatric i Jonathan Peris-Jones.

Dau falch ar ôl curo Llandudno, Geraint
Jones (ysgrifennydd)
ac Arfon Jones
(Cadeirydd)

Jonathan Peris-Jones
Mi fydd y Caneris yn Ewrop o fewn dim !
Hon
oedd
buddugoliaeth
fwyaf
Caernarfon ers mis Awst 2005 pan gurodd
y Caneris 6 – 0 yn erbyn Caersws.
Sgoriwyd hatric y diwrnod hwnnw hefyd
– gan Lee Jones.

Fel hyn mae sgorio o’r smotyn. Trydedd gôl Jonathan Peris – Jones a phumed Caernarfon)

EVERTONIAN
YR OVAL
Yn y gêm gartref yn erbyn Rhuthun fe
gafodd tîm pêl-droed Caernarfon
gefnogaeth un o chwaraewyr disgleiriaf y
Dre. Doedd gan Nathan Craig, sy’n
chwarae yn rheolaidd i ail dîm Everton,
ddim gêm ar y Sadwrn arbennig yma,
felly’n naturiol fe ddaeth i gefnogi’r
Caneris ar yr Oval, lle roedd un neu ddau
o’i ffrindiau yn chwarae.

PAPUR DRE I BOBOL DRE

