
 

Llogi preifat 
Mae’r Ganolfan ar gael ar gyfer llogi preifat/cymunedol, cyfarfodydd 
a hyfforddiant.  Gallwn hefyd ddarparu ar gyfer partion a 
digwyddiadau cymdeithasol. Telerau ac amodau ar gael  
07508 360315 
Cyswllt :   RoomHire@caerphillyminerscentre.org.uk 

 

   
Diolch yn fawr! 

Cyswllt secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 

 

 

 

 
 
 

 

Welcome / Croeso 

                             
 

 Rydym yn grwp a bobl leol sydd am adfer hen Ysbyty'r Glowyr 
er lles y gymuned. Rydym yn gweithio i ddatblygu menter 
gymunedol gynaladwy a all wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
bobl beth bynnag fo'u hoed a'u hamgylchiadau. 

Ionawr 2022 
 

caerphillyminerscentre.org.uk 

Gwirfoddoli 
Mae’r rhan fwyaf o’n llwyddiant yn ganlyniad gwirfoddoli. 
Gwerthfawrogwn holl gefnogaeth ein cymuned. Mae arnom angen 
gwirfoddolwyr ar gyfer 

Gofalu am yr adeilad a’r bobl sy’n ei ddefnyddio 
Gwirfoddolwyr-digi i helpu pobl i ddefnyddio tabled neu ff 
Datblygu ein gardd newid hinsawdd 
Sefnogi gweithgareddau allgyrraedd 
Prosiect garddio plant ar fore Sadwrn 

Bydd hyffordiant ar gyfer pob gweithgaredd. Ff 07871 593038 
Cyswllt; :Volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk   

Adnewyddu’r llofft a’r caffi 
Bwriadwn agor yr ystafelloedd i fyny’r grisiau ym mis Chwefror 
2022 ac i ail-agor y caffi cyn gynted ag y bydd gyda ni 
wirfoddolwyr ac y byddwn wedi adnewyddu’r gegin. 
 

Mae Back2You Osteopaths yn cynnwys ceiropodydd, 
adweithegydd ac aciwbigo nodwydd sych) 02920 888100 a Lisa 
Morgan Beauty 07790 193214 yn rhedeg o’r ganolfan. Bydd 
busnesau newydd – cwnsela, trin gwallt ac aciwbigo Tseineaidd – 
yn ymuno cyn bo hir 
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Gweithgareddau Ionawr 2022   
 

Diogelwch Covid  
Nodwch ogydd bod ein holl weithgareddau yn dilyn canllawiau 
Covid.  Rhaid cofrestru cyn eich ymweliad, gwisgo mwgwd yn yr 
adeilad, cadw pellter cymdeithasol, a chadw draw os bydd gennych 
symptomau COVID, wedi cael gorchymyn i hunan-ynysu neu yn 
disgwyl canlyniad prawf.   
 

Prosiectau newydd  
 

Clwb Garddio plant  
Ail Sadwrn y mis  3-5 oed  10.30-12.00 
Sadwrn olaf y mis  5-8 oed 10.30-12.00 
 

Prosiecy Gardd Newid Hinsawdd 
Gweithdy ywthnosol bob dydd Mercher 9.30-11.30 
 

Prosiect Allgyrraedd Cymunedol 
Mynd a'n gwasanaethau i'r gymuned ac i denantiaid llety cefnogol                   
Cyswllt: outreach@caerphillyminerscentre.org.uk 
 

Prosiect Cynhwysiant Digidol 
Cefnogi'n cymuned mewn hyfforddiant digidol - cyrsiau byr dydd 
Mawrth 10.00-11.00 a galw I mewn digidol 11.00-12.00  
Cyswllt: digital.inclusion@caerphillyminerscentre.org.uk 
 

Prosiect Blancedi Nadolig 
Gweu petrualau ar gyfer blancedi a ddosbarthir I deuluoedd 
anghenus 
 

Caffi Trwsio 
Yn dychwelyd yn hwyrach yn y flwyddyn 
 
Prosiect datblygu’r wefan yn cael ei sefydlu.  
 
Trefnir prosiectau gan weinyddwyr a chydlynwyr prosiect.   
Cysylltwch a'r ysgrifennydd os oes gyda chi ddiddordeb mewn 
dechrau prosiect newydd yn y Glowyr.  
 

Rhaglen graidd 
 
Prynhawniau cymdeithasol yr Aeron Aeddfed: 
1.30 – 3.30 dydd Mawrth. Cost £3 y sesiwn. Rhaglen ar gael. 
Cyfarfodydd hybrid ar hyn o bryd (ar Zoom/ yn y ganolfan) 
 

Gweithgareddau Plant / Ieuenctid 
Stay and Play:  9.15 – 10.45 ( Mawrth / Iau ) Cost £3 yr oedolyn 

 

Celf a Chrefft 
Gweithdy Celf a Sgwrs – Llun 1.00-3.00 Cost: cyfraniad yn unig 
Celf Iau 6.30-8.30  Cost £6.00 y sesiwn 
Celf  Gwener 10.00-12.00 (ar Zoom)  Cost £6.00 y sesiwn 

 
Ieithoedd 
Sgwrsio yn Gymraeg Llun 3.00-4.00  £3 y sesiwn (ar Zoom) 
Gwella Ffrangeg Llun  7.00-8.00  £4 y sesiwn ( ar Zoom) 
Dechreuwyr Sbaeneg Ia 6.15-7.15, Profiadol 7.30- 8.30  £5 y sesiwn 
(dolen Zoom ar gael trwy gais os mynnir) 

 

Hamdden bywiog  
Dawns 50+  12.30- 1.30  Dawns mewn cadair :1.30-2.30 Llun Cost £3 
Dawns ffitrwydd  :  Llun 5.00-6.00 Cost £3.00 
Dawns Elyrch Arian: Mercher 1.30-2.30 Cost £3.00 
Yoga: Llun 11.30-12.30. Cost £7.00; 8.00-9.00 pm Cost £5.00               
Mawrth 11.00-12.00 Cost £5.00; 7.00-8.00 pm Cost £5.00;                        
Mercher 11.30–12.30 Cost £5; 6.30–7.30 Cost £5; 8.00-9.00 Cost £5 
Ymarfer mewn cadair : Iau 1.30-2.15 Cost £3.00 (hybrid) 
 

Llesiant 
Slimming World Mawrth 4.45-5.45; 5.45-6.45 pm  
Myfyrio  Iau 10.00-12.00 o Fawrth 3 ymlaen 
 

I ymuno â gweithgaredd ar zoom bydd angen dolen. Cysylltwch â 

secretary@caerphillyminerscentre.org.uk 
 
Am fanylion pellach:  secretary@caerphillyminerscentre.org.uk neu  
029 2167 4242 neu Facebook neu ein gwefan:  

caerphillyminerscentre.org.uk 
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